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Biblioteka
kierownik: mgr Przemysław Krysztofiak
mgr Katarzyna Barałkiewicz
mgr Marek Sulik
Archiwum Audiowizualne
dr Kamila Kłudkiewicz
fotograf: Marcin Sokalski
zespół zatrudniony w ramach projektu Dariah-pl:
mgr Natalia Skrzypek, mgr Julia Stachura,
lic. Edward Kanarecki, lic. Zuzanna Wagner
Centrum Badań nad Sztuką Europy Środkowej-Wschodniej
i spuścizną Piotra Piotrowskiego
kierownik: dr Magdalena Radomska

Siedziba Instytutu
Instytut Historii Sztuki mieści się w Collegium Novum, przy al. Niepodległości 4.
Najważniejsze pomieszczenia: sale dydaktyczne, Biblioteka z czytelnią, znajdują się
na 4. piętrze w bloku A.
Większość zajęć odbywa się w salach 401 i 403 (wykładowa i seminaryjna), wybrane
w sali 408 (czytelnia Biblioteki). Niektóre wykłady dla większej liczby słuchaczy odbywają się w innych budynkach UAM w centrum miasta, natomiast lektoraty w Collegium
Święcickiego (dawne Collegium Chemicum) przy ul Grunwaldzkiej 6. Część zajęć odbywa się również w muzeach oraz kościołach Poznania, a także w przestrzeni miasta.
Biblioteka (Sekcja Historii Sztuki) – licząca ponad 81 tysięcy woluminów stanowi
dobre zaplecze zarówno dla dydaktyki, jak i prowadzonych w Instytucie badań naukowych. Systematycznie prowadzone są zakupy i szeroka wymiana publikacji z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Katalog Biblioteki jest w większej części skomputeryzowany i włączony do ogólnouniwersyteckiego systemu Horizon. Od niedawna
Biblioteka została formalnie wyłączona ze struktury Instytutu i stanowi Sekcję Historii
Sztuki Biblioteki Wydziału Historii UAM, ale pozostaje w ścisłym związku z naszą placówką. Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Aktualne informacje dotyczące jej dostępności są ogłaszane: http://arthist.amu.edu.pl/instytut/biblioteka/, https://
wnos.amu.edu.pl/biblioteka/informacje-o-bibliotece.
Archiwum Audiowizualne Wydziału Nauk o Sztuce – Archiwum Audiowizualne Wydziału Nauk o Sztuce UAM jest jednostką badawczą, której celem jest zabezpieczenie, naukowe opracowanie oraz udostępnienie materiałów z następujących kolekcji:
fototeki Instytutu Historii Sztuki UAM, archiwum Instytutu Historii Sztuki UAM, zbiorów
fonograficznych Instytutu Muzykologii UAM. Obecnie, z uwagi na reorganizację i prace
nad zabezpieczeniem materiałów archiwalnych, chęć kwerendy w Archiwum Audiowizualnym WNoS należy zgłaszać pod adresem: kamila.kludkiewicz@amu.edu.pl
Adres strony internetowej Instytutu: http://www.arthist.amu.edu.pl. Bieżące wiadomości
publikujemy także na naszym profilu w serwisie facebook.
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Przedmiot i tryb licencjackich
i magisterskich studiów historii sztuki
Przedmiot studiów historii sztuki można określić jako dzieje sztuki europejskiej od starożytności do czasów współczesnych. Dla sztuki starożytnej jego zasięg terytorialny
obejmuje kultury basenu Morza Śródziemnego, a dla sztuki epok późniejszych – odpowiada ekspansji kultury Zachodu. Obejmuje obiekty architektury, urbanistyki, rzeźby,
malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego, designu i tzw. nowych mediów. Składa się
to na materię niezwykle różnorodną, której złożoność potęguje rozmaitość perspektyw, w jakich można rozpatrywać dzieła sztuki. Ta różnorodność wyraża się zarówno
w różnych typach zajęć, jak też w stanowiskach metodologicznych reprezentowanych
przez osoby nauczające w Instytucie.
Seminaria – podtrzymują najistotniejszą tradycję uniwersyteckiej humanistyki: wnikliwej, krytycznej analizy obrazów i tekstów, wypracowywania własnego stanowiska,
otwartej dyskusji. Prowadzący seminaria są nade wszystko partnerami rozmowy: ich
doświadczenie pozwala wybrać owocny temat i czuwać nad wyzyskaniem otwieranych
przezeń możliwości na drodze samodzielnych dociekań. Zaliczeniu seminarium przyznajemy najwyższą rangę spośród sprawdzianów postępów studiowania. Seminaria
trwają po dwa semestry, wyjątkiem jest jednosemestralne seminarium warsztatowe
oraz trzysemestralne seminarium magisterskie. Warunkiem zaliczenia jest – oprócz
owocnego uczestnictwa w zajęciach – pozytywne przyjęcie pracy pisemnej.
Zajęcia propedeutyczno-ćwiczeniowe – związane z poszczególnymi latami studiów,
służą wprowadzeniu w podstawowe zagadnienia dyscypliny, warsztatu badawczego,
zdobyciu podstawowego zasobu erudycji wizualnej. Szczególną rolę w tej grupie spełnia blok zajęć objętych wspólną nazwą Wstęp do historii sztuki wraz z towarzyszącymi mu zajęciami z wprowadzenia do poszczególnych dziedzin sztuki. Zaznajamia on
z podstawowymi pojęciami, historią dyscypliny oraz współczesnymi orientacjami badawczymi (wykład), oraz służy opanowaniu terminologii, teorii poszczególnych gatunków plastycznych, umiejętności analizowania dzieł, podstaw warsztatu badawczego
i nauk pomocniczych historii sztuki (ćwiczenia).
Proseminaria są w pewnym sensie kontynuacją Wstępu – w trakcie tych zajęć studiujący zapoznają się z różnymi sposobami analizy i interpretacji dzieł sztuki, procedurami
badawczymi charakterystycznymi dla poszczególnych epok lub gatunków, zasadami
organizacji warsztatu badawczego historyka sztuki.
Pośród zajęć obowiązkowych na pierwszych latach studiów znajdują się także przedmioty niekierunkowe: propedeutyka filozofii, lektoraty języka niemieckiego i łacińskiego, lektorat wybranego języka nowożytnego oraz wychowanie fizyczne.
Zajęcia kursowe dotyczące dziejów sztuki obejmują zajęcia z historii sztuki starożytnej, historii sztuki średniowiecznej, historii sztuki nowożytnej oraz historii sztuki
nowoczesnej. Prezentujące je wykłady i ćwiczenia są propozycjami syntez historyczno-artystycznych. Kurs dziejów sztuki złożony jest z dwóch bloków. Blok podstawowy
składa się z obowiązkowych jednosemestralnych modułów wykładowo-ćwiczeniowych (Wprowadzenie do wiedzy o sztuce poszczególnych epok), których celem jest
przekazanie bazowej wiedzy na temat zjawisk artystycznych danego czasu oraz zapoznanie z problematyką badawczą ich dotyczącą. Blok specjalizacyjny, na który składają się wykłady i konwersatoria (Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki), komponowany
jest indywidualnie przez studentów – wybierają oni z oferowanych zajęć te, które od5
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powiadają ich zainteresowaniom, ugruntowując, pogłębiając i uszczegóławiając w ten
sposób wiedzę na temat danego obszaru historii sztuki.
Zajęcia problemowo-specjalizacyjne – są to zajęcia typu wykładowo-konwersatoryjnego, co oznacza swobodę wyboru przez prowadzącego formuły najlepiej odpowiadającej ich przedmiotowi, a także pozwala na sprawdzenie w ustalonej przez niego
formie opanowania problematyki poruszanej na zajęciach. Co roku oferowany jest
nieco odmienny zestaw zajęć problemowo-specjalizacyjnych. Są wśród nich m.in.:
ikonografia, krytyka artystyczna, warsztaty pisarskie, zasady dokumentacji architektonicznej, praktyki wystawiennicze, historia fotografii, wnętrzarstwo i meblarstwo, rynek
sztuki, muzealnictwo. Możliwe jest rozszerzenie tej oferty; jednak nie wszystkie zajęcia
tej grupy muszą się odbywać corocznie. Staramy się utrzymać ciągłość tematów najistotniejszych i cieszących się największym zainteresowaniem, a co najmniej zapewnić
powrót tematów co dwa lata. Ze względu na fakultatywny charakter tych zajęć, pozwoli
to wziąć w nich udział wszystkim zainteresowanym.
Moduły specjalistyczne – są to zajęcia przeznaczone dla studentów drugiego stopnia studiów, złożone w każdym przypadku z 30-godzinnego wykładu oraz seminarium
specjalizacyjnego realizowanego również w wymiarze 30 godzin. Mają one na celu
przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy z wybranej przez nich dziedziny. Studenci, kierując się swoimi zainteresowaniami, mają prawo wskazania, na które z modułów specjalizacyjnych, spośród oferowanych w danym semestrze, chcą uczęszczać.
Wykłady monograficzne – stanowią drugi, obok seminariów, najbardziej charakterystyczny dla studiów humanistycznych typ zajęć. Prezentują wyniki własnych badań wykładowców oraz zagadnienia warsztatu badawczego w całej ich złożoności. Prowadzą
je pracownicy o największym doświadczeniu; są to – wraz z seminariami magisterskimi
– zajęcia “profesorskie”.
Zajęcia terenowe – należą do zajęć obowiązkowych, związanych z poszczególnymi
latami studiów. Mają zapewnić bezpośredni kontakt z najważniejszymi dziełami sztuki
polskiej, zwłaszcza architektury, a ponadto służą kształceniu i sprawdzeniu umiejętności analizy, datowania i interpretacji dzieł w ich naturalnym otoczeniu. Zamykający II
rok studiów obóz inwentaryzacyjny ma za zadanie kształcenie umiejętności pracy „w
terenie” z dziełami różnych gatunków – od ich opisu inwentaryzacyjnego do wnikliwej
analizy.
Praktyki (muzealna i/lub konserwatorska) – służą zaznajomieniu się ze specyfiką
pracy w najbardziej typowych miejscach zatrudnienia historyków sztuki.
Egzaminy i zaliczenia – służą sprawdzeniu wiedzy zdobywanej na różnych zajęciach
i w samodzielnej pracy z literaturą. Egzamin i zaliczenia przeprowadzane jest w sposób
zapewniający gruntowne sprawdzenie wiedzy, od znajomości faktów i dzieł po rozumienie procesów i interpretację. Egzaminy odbywają się w okresie wskazanych przez
Rektora UAM sesji egzaminacyjnych.
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STUDIA
I STOPNIA

ćwiczenia
ćwiczenia

Architektura – wprowadzenie

Ornamentyka i rzemiosło art. – wprowadzenie

4.

5.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej

1.

2.

I Wstęp do historii sztuki II

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej

1.

2.

III Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej

II Opis dzieła sztuki

wykład

ćwiczenia

wykład

ćwiczenia

I rok / II semestr

ćwiczenia
ćwiczenia

V Język łaciński – lektorat

wykład

ćwiczenia

VI Wychowanie fizyczne

IV Propedeutyka filozofii

ćwiczenia

wykład

ćwiczenia

Malarstwo i rzeźba – wprowadzenie

3.

II Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej

ćwiczenia

Wstęp do historii sztuki: lektura tekstu z historii sztuki

2.

wykład

Wstęp do historii sztuki

I rok / I semestr

Forma zajęć

1.

I Wstęp do historii sztuki I

Nazwa przedmiotu / modułu

III Spotkanie z dziełem sztuki

Lp.

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH)

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

Status zajęć

30

60

90

60

30

330

30

30

30

30

30

60

90

20

20

20

30

30

60

Liczba
godzin

dla osób rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2021/2022
(Studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki, 6 semestrów, 180 punktów ECTS)

egzamin

zaliczenie z notą

egzamin

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

egzamin

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

Forma zaliczenia

2

4

6

6

8

28

0

2

2

2

2

4

6

2

2

2

5

5

10

ECTS

Nazwa przedmiotu / modułu

ćwiczenia

VIII Język obcy – lektorat

ćwiczenia

konwers.

VII Zajęcia problemowo-specjalizacyjne II

X Język łaciński – lektorat

konwers.

VI Zajęcia problemowo-specjalizacyjne I

ćwiczenia

wykład

IX Język niemiecki – lektorat

wykład

ćwiczenia

V Wykład monograficzny II

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej

2.

IV Wykład monograficzny I

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej

1.

wykład

proseminarium

III Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej

proseminarium

I Proseminarium I

II Proseminarium II

II rok / III semestr

ćwiczenia

VII Wychowanie fizyczne

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

do wyboru

do wyboru

do wyboru

do wyboru

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

ćwiczenia
ćwiczenia

obowiązkowe

Status zajęć

wykład

V Język obcy – lektorat

I rok / II semestr

Forma zajęć

VI Język łaciński – lektorat

IV Propedeutyka filozofii

Lp.

390

30

60

30

30

30

30

30

30

60

90

30

30

300

30

30

30

30

Liczba
godzin

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

egzamin

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

Forma zaliczenia

31

2

3

2

2

2

3

3

2

4

6

4

4

26

0

2

2

2

ECTS

proseminarium

obowiązkowe

ćwiczenia

VII Obóz inwentaryzacyjny

VIII Język obcy – lektorat

do wyboru

do wyboru
do wyboru

konwers.
wykład
wykład

VI Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium III

VII Wykład monograficzny III

VIII Wykład monograficzny IV

do wyboru

V Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium II

do wyboru

do wyboru

wykład
konwers.

IV Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: wykład III

do wyboru

seminarium
wykład

II Seminarium ogólne II (całoroczne)

III Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: wykład II

do wyboru

obowiązkowe

obowiązkowe

seminarium

III rok / V semestr

ćwiczenia

X Język łaciński – lektorat

I Seminarium ogólne I (całoroczne)

ćwiczenia

IX Język niemiecki – lektorat

obowiązkowe

obowiązkowe

ćwiczenia
terenowe

VI Sztuka metropolii

wykład i zajęcia
terenowe

do wyboru

konwers.

do wyboru

obowiązkowe

V Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium I

ćwiczenia
wykład

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej

2.

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

Status zajęć

IV Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: wykład I

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej

1.

wykład

proseminarium

II Proseminarium IV

II rok / IV semestr

Forma zajęć

I Proseminarium III

Nazwa przedmiotu / modułu

III Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej

Lp.

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH)

30

30

30

30

30

30

30

30

486

30

60

30

96

60

30

30

30

60

90

30

30

Liczba
godzin

dla osób rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2021/2022
(Studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki, 6 semestrów, 180 punktów ECTS)

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenia z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

egzamin

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

Forma zaliczenia

3

3

2

2

3

3

5

5

32

2

3

2

4

2

2

3

2

4

6

4

4

ECTS

ćwiczenia

konwers.
konwers.
konwers.
konwers.
wykład

IV Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium IV

V Zajęcia problemowo-specjalizacyjne III

VI Zajęcia problemowo-specjalizacyjne IV

VII Zajęcia problemowo-specjalizacyjne V

VIII Wykład monograficzny V

6. 6. Seminaria (seminaria ogólne niższe)
Są to zajęcia do wyboru, ich oferta zmienia się co roku.

5. Wykłady monograficzne (wykłady ogólne)
Są to zajęcia do wyboru. Oferta zmienia się co roku, zgodnie
z tematami prac badawczych samodzielnych pracowników
naukowych, którzy prezentują ich wyniki w ramach wykładów.
Możliwe jest też zaliczenie większej, aniżeli obowiązkowa
na danym roku, liczby tych zajęć. Możliwe jest zaliczanie
wykładów monograficznych na innych kierunkach, pod
warunkiem że są to zajęcia profesorskie.

2. Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki (wybrane
problemy z dziejów sztuki) stanowią specjalizacyjny blok
w ramach kursu dziejów sztuki, są to zajęcia wykładowe
i konwersatoryjne wybierane przez studentów zgodnie ich
zainteresowaniami. W przypadku wykładów i konwersatoriów
poświęconych wybranym zagadnieniom z dziejów sztuki
student nie może wybrać dwukrotnie tych samych zajęć.

3. Proseminaria są zajęciami przeznaczonymi dla studentów
II roku. Ich celem jest przygotowanie uczestników do
zaawansowanej, samodzielnej pracy w ramach seminariów.
Odbywają się w grupach i prowadzone są przez pracowników
specjalizujących się w różnych obszarach historii sztuki.

4. Zajęcia problemowo-specjalizacyjne
(zajęcia problemowe)
Są to zajęcia do wyboru, takie jak np.: Badania architektury,
Ikonografia, Problemy współczesnej historii sztuki, Krytyka
artystyczna, Rynek sztuki, Ochrona zabytków, Muzealnictwo
etc. Ich lista nie jest stała, oferta zajęć może się zmieniać
zależnie od aktualnych możliwości i potrzeb dydaktycznych.

240

30

30

30

30

30

30

30

30

330

60

egzamin

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

egzamin

Forma zaliczenia

Liczba
godzin
30

zaliczenie z notą

30

30

6

3

2

2

2

2

3

5

5

33

3

4

ECTS

3

III rok
Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (obrony pracy licencjackiej) następuje po spełnieniu wszystkich pozostałych
wymagań programu studiów. Egzamin dyplomowy dotyczy
zagadnień związanych z jedną z przygotowywanych w trakcie III roku studiów prac seminaryjnych, zarejestrowaną jako
praca licencjacka i zamieszczoną w Archiwum Prac Dyplomowych, oraz ogólnych zagadnień przedmiotowych i epokowych
odpowiadających pracy. O wyborze pracy będącej przedmiotem egzaminu dyplomowego decyduje student w drugim semestrze w porozumieniu z prowadzącym seminarium.

Objaśnienia dotyczące zaliczania poszczególnych
lat studiów oraz przedmiotów,
których nie można powtarzać
I rok
Nie można powtarzać I roku. Przejście na II rok możliwe jest
po zaliczeniu egzaminu ze Wstępu do historii sztuki w drugim
semestrze oraz wszystkich zajęć wchodzących w skład bloku ze Wstępu (nie jest możliwe warunkowe zaliczenie tego
przedmiotu).

do wyboru

do wyboru

do wyboru

do wyboru

do wyboru

do wyboru

do wyboru

do wyboru

obowiązkowe

obowiązkowe

Status zajęć

do wyboru

Objaśnienia dotyczące poszczególnych
typów przedmiotów
1. Wykład i ćwiczenia ze Wstępu do historii sztuki oraz
moduły kursowe (Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki
poszczególnych epok) są przypisane do poszczególnych
lat studiów. Wykład ze Wstępu do historii sztuki oraz moduły
kursowe kończą się egzaminami.

IX Egzamin licencjacki

wykład

III Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: wykład IV

seminarium
seminarium

I Seminarium ogólne I

II Seminarium ogólne II

III rok / VI semestr

ćwiczenia

Forma zajęć

X Język niemiecki – lektorat

Nazwa przedmiotu / modułu

wykład

IX Język obcy – lektorat

Lp.

VIII Wykład monograficzny IV

ćwiczenia
ćwiczenia

Architektura – wprowadzenie

Ornamentyka i rzemiosło art. – wprowadzenie

4.

5.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej

1.

2.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej

1.

2.

III Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej

II Opis dzieła sztuki

I Wstęp do historii sztuki II

ćwiczenia

wykład

ćwiczenia

wykład

ćwiczenia
I rok / II semestr

ćwiczenia

V Język łaciński – lektorat

wykład

VI Wychowanie fizyczne

IV Propedeutyka filozofii

ćwiczenia

ćwiczenia

wykład

ćwiczenia

Malarstwo i rzeźba – wprowadzenie

3.

II Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej

ćwiczenia

Wstęp do historii sztuki: lektura tekstu z historii sztuki

2.

wykład

Wstęp do historii sztuki

I rok / I semestr

Forma zajęć

1.

I Wstęp do historii sztuki I

Nazwa przedmiotu / modułu

III Spotkanie z dziełem sztuki

Lp.

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH)

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

Status zajęć

30

60

90

60

30

330

30

30

30

30

30

60

90

20

20

20

30

30

60

Liczba
godzin

dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022
(Studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki, 6 semestrów, 180 punktów ECTS)

egzamin

zaliczenie z notą

egzamin

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

egzamin

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

Forma zaliczenia

3

5

8

6

6

34

0

3

3

3

3

5

8

3

3

3

4

4

8

ECTS

Nazwa przedmiotu / modułu

ćwiczenia

VIII Język obcy – lektorat

ćwiczenia

konwers.

VII Wybrane problemy z dziejów sztuki I

X Język niemiecki – lektorat

wykład

VI Zajęcia problemowe I

ćwiczenia

wykład

IX Język łaciński – lektorat

wykład

ćwiczenia

V Wykład ogólny II

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej

2.

IV Wykład ogólny I

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej

1.

wykład

proseminarium

III Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej

proseminarium

I Proseminarium I

II Proseminarium II

II rok / III semestr

ćwiczenia

VII Wychowanie fizyczne

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

do wyboru

do wyboru

do wyboru

do wyboru

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

ćwiczenia
ćwiczenia

obowiązkowe

Status zajęć

wykład

V Język obcy – lektorat

I rok / II semestr

Forma zajęć

VI Język łaciński – lektorat

IV Propedeutyka filozofii

Lp.

390

60

30

30

30

30

30

30

30

60

90

30

30

300

30

30

30

30

Liczba
godzin

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

egzamin

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

Forma zaliczenia

35

3

2

2

3

3

3

3

3

5

8

4

4

27

0

2

2

3

ECTS

proseminarium

ćwiczenia
ćwiczenia

VII Język obcy – lektorat

VIII Język łaciński – lektorat

konwers.
wykład
wykład

III Wybrane problemy z dziejów sztuki III

IV Ikonografia

V Zajęcia problemowe II

seminarium
seminarium

II Seminarium ogólne niższe II (całoroczne)

III rok / V semestr

I Seminarium ogólne niższe I (całoroczne)

IX Język niemiecki – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

ćwiczenia
terenowe

VI Obóz terenowy – opis i podstawy analizy dzieła sztuki

do wyboru

obowiązkowe

do wyboru

do wyboru

do wyboru

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

V Sztuka metropolii

wykład i zajęcia
terenowe

obowiązkowe
do wyboru

ćwiczenia

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

Status zajęć

konwers.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej

2.

IV Wybrane problemy z dziejów sztuki II

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej

1.

wykład

proseminarium

II Proseminarium IV

II rok / IV semestr

Forma zajęć

I Proseminarium III

Nazwa przedmiotu / modułu

III Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej

Lp.

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH)

30

30

30

30

30

456

60

30

30

96

60

30

30

60

90

30

30

Liczba
godzin

dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022
(Studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki, 6 semestrów, 180 punktów ECTS)

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenia z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

egzamin

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

Forma zaliczenia

3

3

3

6

6

33

3

2

2

4

3

3

3

5

8

4

4

ECTS

do wyboru

3. Proseminaria są zajęciami przeznaczonymi dla studentów
II roku. Ich celem jest przygotowanie uczestników do
zaawansowanej, samodzielnej pracy w ramach seminariów.
Odbywają się w grupach i prowadzone są przez pracowników
specjalizujących się w różnych obszarach historii sztuki.

6. 6. Seminaria (seminaria ogólne niższe)
Są to zajęcia do wyboru, ich oferta zmienia się co roku.

5. Wykłady monograficzne (wykłady ogólne)
Są to zajęcia do wyboru. Oferta zmienia się co roku, zgodnie
z tematami prac badawczych samodzielnych pracowników
naukowych, którzy prezentują ich wyniki w ramach wykładów.
Możliwe jest też zaliczenie większej, aniżeli obowiązkowa
na danym roku, liczby tych zajęć. Możliwe jest zaliczanie
wykładów monograficznych na innych kierunkach, pod
warunkiem że są to zajęcia profesorskie.

egzamin

150

30

30

30

30

30

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą/
egzamin
licencjacki

23

3

3

3

6

8

ECTS

Forma zaliczenia

Liczba
godzin

3

4
28

zaliczenie z notą

240

60

30

III rok
Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (obrony pracy licencjackiej) następuje po spełnieniu wszystkich pozostałych
wymagań programu studiów. Egzamin dyplomowy dotyczy
zagadnień związanych z jedną z przygotowywanych w trakcie III roku studiów prac seminaryjnych, zarejestrowaną jako
praca licencjacka i zamieszczoną w Archiwum Prac Dyplomowych, oraz ogólnych zagadnień przedmiotowych i epokowych
odpowiadających pracy. O wyborze pracy będącej przedmiotem egzaminu dyplomowego decyduje student w drugim semestrze w porozumieniu z prowadzącym seminarium.

Objaśnienia dotyczące zaliczania poszczególnych
lat studiów oraz przedmiotów,
których nie można powtarzać
I rok
Nie można powtarzać I roku. Przejście na II rok możliwe jest
po zaliczeniu egzaminu ze Wstępu do historii sztuki w drugim
semestrze oraz wszystkich zajęć wchodzących w skład bloku ze Wstępu (nie jest możliwe warunkowe zaliczenie tego
przedmiotu).

do wyboru

2. Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki (wybrane
problemy z dziejów sztuki) stanowią specjalizacyjny blok
w ramach kursu dziejów sztuki, są to zajęcia wykładowe
i konwersatoryjne wybierane przez studentów zgodnie ich
zainteresowaniami. W przypadku wykładów i konwersatoriów
poświęconych wybranym zagadnieniom z dziejów sztuki
student nie może wybrać dwukrotnie tych samych zajęć.

V Wykład ogólny III

4. Zajęcia problemowo-specjalizacyjne
(zajęcia problemowe)
Są to zajęcia do wyboru, takie jak np.: Badania architektury,
Ikonografia, Problemy współczesnej historii sztuki, Krytyka
artystyczna, Rynek sztuki, Ochrona zabytków, Muzealnictwo
etc. Ich lista nie jest stała, oferta zajęć może się zmieniać
zależnie od aktualnych możliwości i potrzeb dydaktycznych.

wykład
wykład

IV Zajęcia problemowe III

obowiązkowe

do wyboru

do wyboru

Status zajęć

obowiązkowe

obowiązkowe

Objaśnienia dotyczące poszczególnych
typów przedmiotów
1. Wykład i ćwiczenia ze Wstępu do historii sztuki oraz
moduły kursowe (Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki
poszczególnych epok) są przypisane do poszczególnych
lat studiów. Wykład ze Wstępu do historii sztuki oraz moduły
kursowe kończą się egzaminami.

wykład

seminarium

II Seminarium ogólne niższe II (całoroczne)

III Ikonografia

seminarium

III rok / VI semestr

Forma zajęć

I Seminarium ogólne niższe I (całoroczne)

Nazwa przedmiotu / modułu

ćwiczenia

Lp.

ćwiczenia

VI Język obcy – lektorat

VII Język niemiecki – lektorat

INFORMACJE O ZAJĘCIACH
I. Zajęcia obowiązkowe –
przypisane do poszczególnych lat studiów
Wstęp do historii sztuki
(I rok)
Wstęp do historii sztuki jest dużym blokiem zajęć, mającym za zadanie wprowadzić początkujących adeptów w różne aspekty studiowanej dyscypliny. Służą temu różnorodne
zajęcia. Stałymi elementami są: wykład (Teoretyczne podstawy analizy dzieła wizualnego. Współczesne i tradycyjne metody badawcze historii sztuki – 60 godz.), związane
z nim tematycznie ćwiczenia dotyczące lektury ważniejszych tekstów z zakresu historii
sztuki (30 godzin w I semestrze) oraz ćwiczenia przygotowujące do samodzielnej analizy
różnych gatunków i dziedzin sztuki (obejmują w sumie 120 godzin, z tego 60 w pierwszym semestrze i 60 w drugim). W pierwszym semestrze składają się one z 3 cykli zajęć
(po 20 godz. każdy) odpowiadających głównym dziedzinom: 1) malarstwu i rzeźbie, 2)
architekturze oraz 3) rzemiosłu artystycznemu i dyscyplinom pomocniczym historii sztuki
(ornamentyka, paramentyka, heraldyka etc.). W ramach tych ćwiczeń studenci opanowują terminologię, zasady opisu i analizy poprzez wykonywanie samodzielnych prac pisemnych. W drugim semestrze prowadzone są praktyczne zajęcia w niewielkich grupach
studenckich, odbywane w terenie oraz w trybie indywidualnych konsultacji (60 godz.).
Warunkiem zaliczenia tego przedmiotu (oprócz uzyskania zaliczeń i ocen z poszczególnych ćwiczeń) jest zdanie egzaminu po drugim semestrze pierwszego roku studiów.
Wstęp do historii sztuki I (moduł)
Prowadzący: prof. UAM dr hab. Mariusz Bryl,
prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski.
I semestr, 60 godz. (30 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń)
8 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Moduł obejmuje w I semestrze wykład o teoretycznych podstawach analizy dzieła
wizualnego oraz ćwiczenia z lektury tekstów historii sztuki. Ocena uzyskana z ćwiczeń jest oceną za cały moduł.
Wstęp do historii sztuki I – wykład:
Teoretyczne podstawy analizy dzieła wizualnego. Współczesne i tradycyjne
metody badawcze historii sztuki (część I)
Wykład prezentuje najważniejsze perspektywy analityczne stosowane we współczesnej historii sztuki dla celów fachowego i wnikliwego opisu właściwości dzieł
wizualnych, zwłaszcza obrazów, jako struktur tworzących znaczenia, ale i znaczących w wielorakich związkach kontekstowych z tradycją artystyczną i literacką, ideologią i kulturą swoich czasów. Wychodząc od refleksji nad pojęciami obrazu i przedstawiania, program wykładu obejmuje teorie dzieła wizualnego wpisane
w stylistycznie, ikonologicznie i hermeneutycznie zorientowaną historię sztuki, psychologię postaci, estetykę recepcji i semiologię. Skupia się wokół tych koncepcji,
które mogą być najbardziej przydatne na użytek ćwiczeń z analizy obrazu i rzeźby,
prowadzonych w ramach ćwiczeń ze Wstępu do historii sztuki w drugim semestrze.
16

INFORMACJE O ZAJĘCIACH NA STUDIACH I STOPNIA
Ponadto wykład poświęcony jest problematyce kształtowania się historii sztuki jako
dyscypliny naukowej od jej „prehistorii” w epoce nowożytnej aż do pierwszych dekad
XX wieku. Omówione zostaną tradycyjne modele teoretyczne historii sztuki w ich „źródłowej” postaci: biograficzny, normatywny, teleologiczny, socjo-kulturowy, stylistyczny,
ikonologiczny i strukturalny. Przedmiotem zajęć będą również wybrane metody reprezentujące takie perspektywy teoretyczne współczesnej historii sztuki, jak hermeneutyczna, semiotyczna, kontekstowa i feministyczna
Omówione zostaną w szczególności następujące zagadnienia:
• tradycja idei obrazu i przedstawiania wizualnego, dychotomii formy i treści dzieła
• pojęcie stylu; analiza stylistyczna dzieła sztuki w ujęciu H. Wölfflina
• rewizja pojęcia stylu i koncepcja przedstawiania obrazowego E. H. Gombricha
• ikonografia i ikonologia; ikonologiczna historia sztuki w ujęciu E. Panofsky’ego
• tradycja hermeneutyki
• psychologia postaci
• analiza struktury dzieła sztuki w ujęciu H. Sedlmayra
• postrzeganie i rozumienie dzieła sztuki w ujęciu R. Arnheima
• ikonika M. Imdahla
• estetyka recepcji w ujęciu W. Kempa
• koncepcja historycznego wyjaśniania obrazu M. Baxandalla
• hermeneutyka historycznoartystyczna w ujęciu O. Bätschmanna
• podstawy semiologii
• semiologia obrazu w ujęciu R. Barthesa, U. Eco i N. Brysona
• perspektywa feministyczna w ujęciu G. Pollock
• historia sztuki jako dyscyplina naukowa: wstęp teoretyczny
• historia sztuki jako historia artystów w ujęciu G. Vasariego
• historia sztuki jako historia ideału w ujęciu J. J. Winckelmanna
• historia sztuki jako historia kultury w ujęciu J. Burckhardta
• historia sztuki jako historia stylu w ujęciu A. Riegla
• historia sztuki jako historia obrazu w ujęciu A. Warburga
Wstęp do historii sztuki I – ćwiczenia:
Lektura tekstu z zakresu historii sztuki
Zajęcia, prowadzone w trzech grupach ćwiczeniowych, mają na celu oswojenie studentów z uważną lekturą wybranych, podstawowych dla dyscypliny tekstów, służącą
opanowaniu ich treści i zdobyciu uporządkowanej wiedzy na ich temat. Kolejne teksty,
korespondujące z programem wykładu ze Wstępu do historii sztuki, po samodzielnym
ich przeczytaniu przez studentów, w trakcie zajęć będą analizowane, dyskutowane
i podsumowywane wspólnie pod kierunkiem prowadzącego grupę. Aktywny udział poszczególnych uczestników w tym procesie przełoży się na ocenę uzyskaną za moduł.
Formuła zajęć ułatwi studentom przygotowanie się do egzaminu końcowego po drugim
semestrze, na którym trzeba będzie wykazać wiedzę wyniesioną z zadanych lektur.
Warunki zaliczenia ćwiczeń:
• regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności
w semestrze, niezależnie od ich przyczyny; usprawiedliwienie absencji ponad ten
limit możliwe jest wyłącznie w szczególnych przypadkach, pod warunkiem uprzedniego porozumienia z prowadzącym);
• opanowanie lektur wyznaczonych na kolejne zajęcia;
• zadowalające opracowanie i zreferowanie na zajęciach przydzielonych tekstów;
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Malarstwo i rzeźba
– wprowadzenie
prof. UAM dr hab. Łukasz Kiepuszewski,
prof. UAM dr hab. Michał Haake
I semestr, 20 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
20 godz.
Celem zajęć jest przygotowanie do samodzielnego opisu i analizy dzieła sztuki, oraz
opanowanie terminologii z zakresu malarstwa i rzeźby. Przedmiotem zajęć są podstawowe właściwości medium malarstwa i rzeźby, podstawy psychologii percepcji
wizualnej, przestrzeń i perspektywa malarska, teorie barw i systemy kolorystyczne,
niemimetyczne elementy obrazu malarskiego, proces twórczy dzieła rzeźbiarskiego,
podstawowe zagadnienia technologii malarstwa i rzeźby.
Podstawowa literatura
• Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978.
• Maria Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983
• Agata Mączyńska-Frydryszek, Małgorzata Jaskólska-Klaus, Tomasz Maruszewski, Psychofizjologia widzenia, Poznań 1991
• Ludwik Losos, Techniki malarskie, Warszawa 1991
• Słownik Terminologiczny Sztuk Pięknych, opracowanie zbiorowe, Warszawa 2011

Architektura
– wprowadzenie
dr Witold Miedziak
I semestr, 20 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
20 godz.
Forma zaliczenia: opis obiektu architektonicznego, kolokwium terminologiczne
Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w podstawową problematykę badań nad
historią architektury, a także zapoznanie z metodami tych badań. W trakcie zajęć ich
uczestnicy powinni opanować podstawy warsztatu badawczego: terminologię, zasady
opisu i analizy dzieła architektury, wiedzę o historycznych technikach budowlanych i o
historycznej ewolucji form umożliwiające ich datowanie i interpretację.
Zajęcia koncentrują się wokół grup tematycznych:
• zagadnienia dotyczące podstawowych problemów i pojęć
• wprowadzenie w poszczególne dziedziny badań nad architekturą.
Wybrana literatura
• Kozakiewicz S. (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1976
• Pevsner N., Fleming J., Honour H., Encyklopedia architektury, Warszawa 1992
• Ingarden R., O dziele architektury. w: tegoż, Studia z estetyki, t. II, Warszawa 195
• Łoziński J.Z., Dzieło sztuki w „terenie”, w: Wstęp do historii sztuki, pod red. P. Skubiszewskiego,
Warszawa 1973
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• Majdecki L., Historia ogrodów, Warszawa 1978
• Mączeński Z., Elementy i detale architektoniczne, Warszawa 1958
• Michałowski J.B., Formy klasyczne w architekturze, Warszawa 1952
• Miłobędzki A., Badania nad historią architektury, w: Wstęp do historii sztuki, pod red. P. Skubiszewskiego, Warszawa 1973
[uwaga: pełny spis w Bibliotece IHS UAM]

Ornamentyka i rzemiosło artystyczne
– wprowadzenie
prof. UAM dr hab. Piotr Korduba,
dr Dorota Molińska
I semestr, 20 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
20 godz.
Forma zaliczenia: kolokwium pisemne
Cele kształcenia: zapoznanie z terminologią w zakresie ornamentyki europejskiej, paramentyki obrządku wschodniego i zachodniego, a także rzemiosła artystycznego jako
podstawowymi elementami języka historii sztuki.
Przedmiot kształcenia: zajęcia składają się z dwóch działów. Pierwszy poświęcony
jest omówieniu funkcji jakie pełni ornamentyka w sztuce wybranych okresów i temu
w jaki sposób wykorzystuje ją historia sztuki. Zajmiemy się ornamentyką i motywami dekoracyjnymi jako elementami pomocniczymi w określaniu proweniencji dzieła,
jego datowaniu, warsztatu etc. Drugi dział zajęć związany jest z wiedzą o paramentyce rzymskiej i prawosławnej, elementach heraldyki, a także terminologii rzemiosła
artystycznego (przedmioty, techniki zdobnicze). Każdy z działów kończy kolokwium
sprawdzające znajomość terminologii i umiejętność rozpoznawania ornamentów, paramentów i przedmiotów rzemiosła artystycznego.
Literatura podstawowa
• S. Kozakiewicz, Słownik terminologiczny sztuk pięknych (W-wa 1976 i późniejsze wyd.)
• B. Nadolski, Liturgika, t.1: Liturgika fundamentalna, Poznań 1989
• Prawosławne nabożeństwa, sakramenty i obyczaje, Białystok 1990
• W. Rządek i K. Tomaszewski, Ornamentyka i motywy dekoracyjne, Poznań 1991 (skrypt w bibliotece IHS)
• Ch. Walter, Sztuka i obrządek kościoła bizantyjskiego, Warszawa 1992
• J. Wierusz-Kowalski, Liturgika, Warszawa 1959
• Ch. Zieliński, Sztuka sakralna, Poznań-Warszawa-Lublin 1960
• Nowe tablice czyli o cerkwi, liturgii, nabożeństwach i utensyliach cerkiewnych, Kraków 2007
• S. Górzyński, J. Kochanowski, Herby szlachty polskiej, Warszawa 1990
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Szata_liturgiczna
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Stroje_liturgiczne
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb
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Wstęp do historii sztuki II
– wykład:
Teoretyczne podstawy analizy dzieła wizualnego.
Współczesne i tradycyjne metody badawcze
historii sztuki (część II)
prof. UAM dr hab. Mariusz Bryl,
prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski
II semestr, 30 godz.
6 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: egzamin
Wykład stanowi kontynuację i poszerzenie problematyki poruszanej w semestrze pierwszym. Kończy się egzaminem (egzaminatorzy: prof. UAM dr hab. Mariusz Bryl, prof.
UAM dr hab. Stanisław Czekalski)
Egzamin odbywa się w formie ustnej, obejmuje całość materiału omawianego na
wykładach i ćwiczeniach lekturowych ze Wstępu do historii sztuki oraz w odnośnych
tekstach. Celem egzaminu jest sprawdzenie, w jakim stopniu każdy zdający samodzielnie przestudiował zadane lektury i opanował treść wykładów, jaką wykazuje na tej
podstawie wiedzę z zakresu poszczególnych metod badawczych historii sztuki i teoretycznych podstaw analizy dzieła wizualnego, wiedzę na temat historii i modeli teoretycznych dyscypliny, oraz na ile sprawnie i ze zrozumieniem potrafi tą wiedzą operować.
Warunkiem zdania egzaminu jest poprawna, na poziomie przynajmniej dostatecznym,
odpowiedź na wszystkie zadane pytania problemowe, której należy udzielić mieszcząc
się w czasie 30 minut. W razie gdyby wypowiedź egzaminowanego zdradzała korzystanie ze skryptów a nie bezpośrednią znajomość obowiązujących tekstów, opartą na ich
samodzielnej lekturze, egzamin zakończy się oceną niedostateczną.
Lektury
• H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław 1962
• E. H. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego, Warszawa 1981
• E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia, w: tegoż, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971
• S. Pazura, Struktura i sacrum. Estetyka sztuk plastycznych Hansa Sedlmayra, w: Sztuka i społeczeństwo, t. 1: Ocalenie przez sztukę, red. A. Kuczyńska, Warszawa 1973
• M. Bryl, Płaszczyzna, ogląd, absolut. Inspiracje hermeneutyczne we współczesnej historii sztuki,
„Artium Quaestiones” VI, 1993
• R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978
• M. Imdahl, Składnia i semantyka obrazu. O „Karcie Setnika” z Kodeksu Egberta, „Quart”, 2/2010
• M. Imdahl, Giotto. Z zagadnień ikonicznej struktury sensu, „Artium Quaestiones” IV, 1990 (przedruk
w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, Poznań
2009)
• M. Bryl, Obraz i widz. O nowej książce Wolfganga Kempa, „Artium Quaestiones” IV, 1990
• W. Kemp, Dzieło sztuki i widz: metoda estetyczno-recepcyjna, w: Perspektywy współczesnej historii
sztuki...
• U. Eco, Pejzaż semiotyczny, Warszawa 1972 (lub odpowiednie fragmenty książki Nieobecna struktura, Warszawa 1996)
• R. Barthes, Podstawy semiologii, Kraków 2009
• Z. Waźbiński, Wstęp, [w:] Vasari i nowożytna historiografia sztuki, Wrocław 1975 s. 9-95
• J. J. Winckelmann, Myśli o naśladowaniu greckich rzeźb i malowideł, w: Teoretycy, artyści i krytycy
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o sztuce, 1700-1870, red. E. Grabska i M. Poprzęcka, Warszawa 1974
• J. J. Winckelmann, Opis Torsa w rzymskim Belwederze, tamże
• J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1961 (1968, 1991)
• E. H. Gombrich, W poszukiwaniu historii kultury, w: Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki
o sztuce, Warszawa 1976
• K. Piwocki, Pierwsza nowoczesna historia sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 1970; s. 37-95
• Aby Warburg, Mnemosyne. Wprowadzenie do Atlasu Pamięci, „Stan Rzeczy”, 2015, (nr 8), s. 35-51
• Aby Warburg, „Śniadanie na trawie” Maneta. Wzorotwórcza funkcja pogańskich bóstw elementarnych dla nowoczesnego odczucia natury, „Konteksty”, 2011, nr 2-3, s. 110-119
• Aby Warburg, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, Gdańsk 2010 (jeden tekst do wyboru)
• Jan Białostocki, Posłanie Aby Warburga: historia sztuki czy historia kultury?, w: tegoż, Refleksje
i syntezy ze świata sztuki, cykl drugi, Warszawa 1987
• N. Bryson, Dyskurs, figura, „Artium Quaestiones” XIX, Poznań 2008, s. 299-333 (przedruk w: Perspektywy współczesnej historii sztuki...)
• M. Baxandall, Prawda a inne kultury. „Chrzest Chrystusa” Piera della Francesca, „Artium Quaestiones” V, Poznań 1991, s. 109-144 (przedruk w: Perspektywy współczesnej historii sztuki…)
• A. Jakubowska, „I po co ten feminizm?” O feministycznej historii sztuki, „Biuletyn Historii Sztuki”
2000, nr 3-4, s. 293-303.
• M. Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Poznań 2008,
s. 623-637.

Opis dzieła sztuki
prof. UAM dr. hab. Michał Haake,
prof. UAM dr hab. Łukasz Kiepuszewski,
dr Tomasz Ratajczak, dr Katarzyna Dudlik
dr Wojciech Brillowski
II semestr, 60 godz.
6 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą (na podstawie wykonanych prac pisemnych –
opisów dzieł sztuki)
Celem zajęć ćwiczeniowych jest wykonanie samodzielnych opisów architektury, rzeźby
figuralnej, obrazu malarskiego ołtarza barokowego, nagrobka, epitafium.
• Podstawowa literatura
• Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978.
• Maria Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983.
• Agata Mączyńska-Frydryszek, Małgorzata Jaskólska-Klaus, Tomasz Maruszewski, Psychofizjologia widzenia, Poznań 1991.
• Ludwik Losos, Techniki malarskie, Warszawa 1991.
• Słownik Terminologiczny Sztuk Pięknych, opracowanie zbiorowe, Warszawa 2011
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Spotkanie z dziełem sztuki
dr Tomasz Ratajczak (koordynator)
prowadzący: wykładowcy IHS UAM
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Celem zajęć jest spotkanie z dziełami sztuki, przedmiotami, wydarzeniami artystycznymi, które znajdują się w obszarze zainteresowań dzisiejszej historii sztuki. Ich szeroki
i zróżnicowany wybór ma ujawnić jak rozległe jest pole eksploracji naszej dyscypliny,
a zarazem przedstawić stosowane przez nią w praktyce metody interpretacji. Cykl spotkań będzie więc nie tyle służył omówieniu analitycznych metod, co raczej ich praktycznej prezentacji w zetknięciu z konkretnymi dziełami sztuki. Przedmiotem zajęć będą nie
tylko tradycyjnie rozumiane dzieła sztuki malarskiej, rzeźbiarskiej czy architektury, ale
także fotografia, nowe media, założenia urbanistyczne i parkowe, rzemiosło artystyczne i wzornictwo oraz kolekcjonerstwo w szerokiej perspektywie czasowej od średniowiecza po współczesność. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców naszego
Instytutu uwzględniając ich badawcze specjalizacje i odbędą się w trybie hybrydowym:
zdalnie oraz w formie zajęć terenowych w przestrzeni miasta, w Centrum Kultury Zamek, w Muzeum Narodowym.
Zaliczenie: kolokwium wizualne
Propedeutyka filozofii
dr Andrzej Marzec
I-II semestr, 60 godz.
3 + 3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Kurs ma na celu zapoznanie uczestników/uczestniczek z podstawowymi założeniami
i koncepcjami historii filozofii. Wykształcenie w nichumiejętności świadomego i krytycznego poruszania się w przestrzeni historii europejskiej myśli oraz wydawania indywidualnych sądów na jej temat. Efektem kształcenia będzie nabycie pogłębionych umiejętności badawczych, polegających na analizie, syntezie i interpretacji dzieł kultury oraz
postrzeganiu ich w perspektywie teorii filozoficznych. Student/studentka po ukończeniu
kursu zna i rozumie główne kierunki i stanowiska historii europejskiej filozofii takich jak:
wariabilizm Heraklita, trzy paradoksy Parmenidesa, platonizm, arystotelizm, średniowieczny neoplatonizm i arystotelizm, kartezjanizm, empiryzm brytyjski, kantyzm, heglizm, marksizm, nihilizm, egzystencjalizm, postmodernizm/ponowoczesność, dekonstrukcja, teoria aktora-sieci, nowe materializmy, ontologia zwrócona ku przedmiotom.
Zaliczenie na podstawie kolokwium na koniec semestru.
Literatura:
• I semestr: W. Tatarkiewicz, Historia Filozofii (tomy 1-3), Warszawa 2019.
• II semestr: K. Wilkoszewska, Wariacje na postmodernizm, Kraków 2000.
• W. J. T. Mitchell, Czego chcą obrazy?, Warszawa 2013.
• N. Mirzoeff Jak zobaczyć świat, Warszawa 2016.
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Proseminaria
(II rok)
Proseminarium I: dr Dorota Łuczak
Proseminarium II: prof. UAM dr hab. Mariusz Bryl
Proseminarium III: dr Dorota Molińska
Proseminarium IV: dr Adam Soćko
Zajęcia obowiązkowe dla studentów roku II. Zajęcia odbywają się w dwóch cyklach
po dwa semestry. Każdy student musi zaliczyć cztery proseminaria jednosemestralne.
Przydziału do grup proseminaryjnych (A, B) dokonuje opiekun I roku i podaje do wiadomości w momencie rozpoczęcia zajęć.
Celem zajęć jest zapoznanie z metodami badawczymi stosowanymi w historii sztuki
ze szczególnym uwzględnieniem analizy i interpretacji dzieł oraz wprowadzenie do
samodzielnych badań poprzez zapoznanie z zasadami organizacji warsztatu historyka
sztuki. Ponadto: poszukiwanie bibliografii tradycyjnie oraz poprzez bazy danych, formułowanie stanu badań, przygotowywanie i wygłaszanie referatu.
Zakres tematyczny jest różny w zależności od prowadzących i zmienia się co roku
Tematy Proseminariów:
Proseminarium I, Lektura tekstu
dr Dorota Łuczak
I semestr, 30 godz.
4 pkt. ECTS
warunki zaliczenia: przygotowanie do zajęć
i przedstawienie analizy, oddanie pracy pisemnej
Proseminarium, którego zadaniem jest przygotowanie uczestników do pisania prac seminaryjnych, licencjackich i magisterskich, zostanie skoncentrowane na wykształceniu
umiejętności krytycznej lektury tekstu naukowego – niezbędnego elementu warsztatu
historyków sztuki i humanistów. To pozornie proste zadanie wymaga wyjątkowej uwagi
i wiedzy umożliwiającej przeprowadzenie czujnej analizy struktury tekstu, jego retoryki,
argumentacji, a w końcu odkrycia i określenia podmiotu autorskiego. Wspólną pracę
rozpoczniemy lekturą tekstów na temat uniwersytetu – jego społecznej roli, struktury,
historycznych i współczesnych koncepcji uniwersytetu. Pod lupą studentów umieszczone zostaną kanoniczne publikacje takich badaczy i filozofów jak: Frank Ankersmit,
Walter Benjamin, Horst Bredekamp, Griselda Pollock, Piotr Piotrowski, Krzysztof Pomian, Irit Rogoff, które staną się punktem wyjścia do dyskusji o metodologicznych
wyborach, ich ideologicznych podwalinach i konsekwencjach. Duży nacisk położony
zostanie na określanie przez studentów własnego stanowiska wobec danych propozycji badawczych, w oparciu o merytoryczne argumenty.
Intensywną pracę nad lekturą tekstu poprzedzi blok zajęć wprowadzających. W jego
ramach omówione zostaną warsztatowe aspekty pisania prac: przygotowywanie przypisów, bibliografii, bazy cyfrowe, archiwa cyfrowe etc.
Warunkiem zaliczenia jest: przygotowanie do zajęć i aktywny udział w nich, przygotowanie zadowalającej prezentacji będącej krytyczną analizą zadanego tekstu, oddanie
pracy pisemnej w wyznaczonym terminie (konsekwencją nie oddania pracy w terminie
będzie brak możliwości zaliczenia przedmiotu).
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Wybrana literatura:
• Ankersmit F. R. , Historiografia i postmodernizm, tłum. E. Domańska, w: Postmodernizm. Antologia
przekładów, pod red. R. Nycza, Kraków 1997, s. 145-189
• Bal M., Wystawa jako film, w: Display. Strategie wystawiania, pod red. M. Hussakowska, M. Tatar,
Kraków 2012.
• Belting H., Obraz i jego media. Próba antropologiczna, tłum. M. Bryl, [w:] Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, pod red. M. Bryla, P. Juszkiewicza,
P. Piotrowskiego, W. Suchockiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 1019-1044
• Bredekamp H., Formy substytucji tego, co społeczne, „Artium Quaestiones”, 2012, nr XXIII, s.
195-236
• Bredekamp H., Media obrazowe, „Artium Quaestiones”, 2004, nr XV, s. 209-232
• Didi-Huberman G., Przed obrazem, Gdańsk 2011 (fragment)
• Domańska E., Zwrot performatywny w humanistyce, “Teksty Drugie”, 2007, nr 5, s. 48-61
• Karl Jaspers, Idea uniwersytetu, Tłum. W. Kunicki, Narodowe Centrum Kultury 2017 (fragmenty)
• Horkheimer M., Odpowiedzialność i studia “Kronos”, 2011, nr 2 (17)
• Nader L., Afektywna historia sztuki, „Teksty Drugie” 2014, nr 1
• Pomian K., Historia, nauka wobec pamięci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej,
Lubblin 2006, s. 11-48
• Poprzęcka M., 1 os. lp., w: Podmiot / podmiotowość: artysta, historyk, krytyk [Materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów, 21-23 października 2010],
Warszawa 2010.
• Pollock G., Polityka teorii: pokolenia i geografie. Teoria feministyczna i historie historii sztuki, tłum.
M. Bryl, „Artium Quaestiones”, 1997, nr VIII, s. 153-186.
• Sławek T., Uniwersytet: Logos i Logo, “Czas Kultury”, 2015, nr 3 (186)
• Sugiera M., Badacz jako świadek: między wiedzą uniwersalną a lokalną, „Teksty Drugie”, 2018,
nr 3, s. 253-266

Proseminarium II: Lektura dzieła
prof. UAM dr hab. Mariusz Bryl
I semestr, 30 godz.
4 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Proseminarium poświęcone zostanie doskonaleniu umiejętności analizy i interpretacji
dzieł sztuk wizualnych. Na zajęciach będą prezentowane oraz dyskutowane zaawansowane pod względem powyższych umiejętności teksty reprezentatywne dla danej
perspektywy teoretycznej lub podejścia metodologicznego. Konfrontacja tekstu i obrazu, wokół której toczyć się będzie dyskusja, powinna pogłębić świadomość metodologiczną uczestników proseminarium.
Warunkiem zaliczenia jest: systematyczne aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie prezentacji w oparciu o przydzielony tekst oraz oddanie pracy pisemnej
dotyczącej zadanej lektury.
Literatura:
• Michel Foucault, Panny dworskie, w: Tajemnica Las Meninas. Antologia tekstów, Kraków 2006,
s. 91-103
• John R. Searle, Las Meninas i paradoksy malarskiego przedstawiania, w: Tajemnica Las Meninas.
Antologia tekstów, Kraków 2006, s. 137-149
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• Leo Steinberg, Las Meninas Velázqueza, w: Tajemnica Las Meninas. Antologia tekstów, Kraków
2006, s. 151-161
• Joel Snyder, Las Meninas i „zwierciadło księcia”, w: Tajemnica Las Meninas. Antologia tekstów,
Kraków 2006, s. 165-204
• Louis Marin, Ku teorii lektury w sztukach wizualnych: Poussina Pasterze Arkadyjscy, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, Poznań 2009, s.
157-183
• Mieke Bal, Rozsiewanie obrazu. Opowieść Vermeera, w: Słowo/obraz, Warszawa 2010, s. 77-99
• Victor I. Stoichita, Narodziny martwej natury jako proces intertekstualny, w: tenże, Ustanowienie
obrazu. Malarstwo u progu ery nowoczesnej, Gdańsk 2011, s. 15-28
• Tadeusz Żuchowski, Traktat o rzeźbie Michała Anioła – Pietà Rondanini, „Rocznik Historii Sztuki”
XXVI, Warszawa 2001, s. 63-86
• Wojciech Suchocki, Somosierra Michałowskiego, „Artium Quaestiones” V, Poznań 1991, s. 61-83
• Michael Brötje, Vir Heroicus Sublimis Barnetta Newmana. Stworzenie – cierpienie i pojednanie,„Quart” 2013, nr 4, s. 54-62
• Michael Fried, Zdobycz Gustava Courbeta (Z ekskursem na temat Śmierci jelenia), „Artium Quaestiones” XXVI, Poznań 2015, s. 195-218
• Douglas Crimp, Za-wartość twarzy: Blow Job Andy’ego Warhola, w: Perspektywy współczesnej
historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, Poznań 2009, s. 765-777
• Stanisław Czekalski, Balkon z widokiem na Syjon. W stronę wizualnej historii fotografii, w: Wielkie
i małe historie fotografii, Warszawa 2013, s. 112-125
• Mariusz Bryl, Etyczny wymiar krytyki obrazów, w: Historia sztuki dzisiaj, Warszawa 2010, s. 47-62

Proseminarium III: Sztuka Poznania –
studium historii miasta i jego zabytków
dr Dorota Molińska
II semestr, 30 godz.
4 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Nadrzędnym celem proseminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej oraz rozwinięcie ich umiejętności prezentowania wyników naukowych
studiów zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.
W trakcie poszczególnych spotkań, które odbywać się będą częściowo na terenie Instytutu, ale przede wszystkim poza jego murami, w przestrzeni miejskiej i w bezpośrednim kontakcie z analizowanymi obiektami, uczestnicy będą mieli okazję zapoznać
się z dziejami rozwoju przestrzennego Poznania od epoki średniowiecznej do współczesności oraz historią bardzo różnorodnych budowli i założeń urbanistycznych, które
współtworzą jego zabytkowe dziedzictwo.
Proseminaryjna formuła zajęć motywować będzie studentów do aktywnego współtworzenia ich merytorycznej zawartości. Uczestnicy będą mieli za zadanie zebrać odpowiednią bibliografię, rozpoznać stan badań oraz przygotować konspekt wystąpienia,
które posłuży za podstawę do ustnej prezentacji analizującej historię i problematykę
badawczą jednego z obiektów omawianych w trakcie zajęć. Lista potencjalnych tematów zostanie zaprezentowana na pierwszych zajęciach. Wygłoszony referat, przedyskutowany wspólnie w bezpośredniej konfrontacji z przedmiotem studiów, stanie się
następnie podstawą do przygotowania krótkiej pracy pisemnej opatrzonej aparatem
naukowym skupiającej się na wnikliwej analizie stanu badań.
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Warunki zaliczenia:
• obecność na zajęciach; dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze
• aktywne uczestnictwo w dyskusji w trakcie zajęć
• samodzielne przygotowanie bibliografii oraz wygłoszenie referatu przy obiekcie (około 20 min)
• przygotowanie pracy pisemnej uwzględniającej opis stanu badań wybranego obiektu
(około 5-7 str. znormalizowanego maszynopisu)
Podstawowa literatura:
• W. Gałka, O architekturze i plastyce dawnego Poznania do końca epoki baroku, Poznań 2001.
• T. Jakimowicz red., Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku, Poznań 2005.
• S. P. Kubiak, Modernizm zapomniany. Architektura Poznania 1919-1939, Poznań 2014.
• Z. Ostrowska-Kębłowska, Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1780-1880, Poznań
2009.
• J. Pazder red., Atlas Architektury Poznania, Poznań 2008.
• J. Skuratowicz, Architektura Poznania 1880-1919, Poznań 1991.

Proseminarium IV: Architektura – podstawy badań
dr Adam Soćko
II semestr, 30 godz.
4 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Forma zaliczenia:
• zaliczenie pisemnej pracy proseminaryjnej do końca sesji kończącej semestr;
• dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione.
Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy naukowej. Głównym zadaniem jest więc praca nad „warsztatem” historyka architektury. Zajęcia podzielone będą na cztery bloki tematyczne. Pierwszy – o charakterze krótkiego wykładu – to
wprowadzenie w problematykę interpretacji dzieła architektonicznego i towarzyszących
temu zagadnieniu trudności. W tej części prowadzący zaprezentuje też podstawowe
wydawnictwa użyteczne w pracy badawczej nad architekturą w Polsce. W ramach drugiego bloku studenci poznają zasady analizy architektury w oparciu o archiwalia (wizje
pałaców) oraz samodzielnie przeprowadzoną konfrontację tekstu XVIII-wiecznego z istniejącym obiektem. Blok trzeci poświęcony będzie szczegółowej analizie publikowanych tekstów naukowych traktujących o architekturze. Blok czwarty – najobszerniejszy
– to prowadzona wspólnie na zajęciach analiza porównawcza czołowych zabytków
architektury polskiej i europejskiej. Celem tego ćwiczenia jest wykształcenie podstawowych umiejętności analizy architektury stawiania problemów badawczych, utrwalenie
specjalistycznej terminologii, umiejętność analizy planów budowli. Podsumowaniem
zajęć i podstawowym warunkiem ich zaliczenia będzie samodzielna praca pisemna
na temat wskazanego przez prowadzącego zabytku architektury w Polsce (szczegółowe zasady konstrukcji pracy zostaną podane na początkowych zajęciach – praca ma
zawierać tzw. aparat naukowy: przypisy, zestaw wykorzystanej literatury, ewentualnie
netografię).
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Sztuka metropolii (sztuka Krakowa) (II rok)
konwersatorium, ćwiczenia terenowe
prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski,
prof. UAM dr Michał Mencfel, dr Adam Soćko
II semestr, 18 godz. „gabinetowych”
oraz 5 dni (42 godz.) zajęć terenowych w Krakowie
2 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą (na podstawie referatu wygłaszanego w Krakowie oraz kolokwium). Warunki zaliczenia: uczestnictwo we wszystkich zajęciach
terenowych (5 dni, 42 godz.), rzetelne przygotowanie zadanego referatu, pozytywna ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Kryteria oceny referatu: stopień
uwzględnienia literatury przedmiotu, stopień kompletności przedstawionych zagadnień, stopień uporządkowania i klarowności wypowiedzi. Kryteria oceny kolokwium
zaliczeniowego: stopień znajomości zabytków omawianych na zajęciach, stopień
opanowania historii sztuki Krakowa w zakresie chronologii, faktografii i ikonografii.
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sztuką Krakowa oraz wdrożenie do konfrontowania wiadomości uzyskanych z literatury z samodzielną interpretacją obiektów.
Zajęcia składają się z dwóch części: wykład (9 x 2 godz.) poświęcony jest omówieniu
głównych zagadnień sztuki Krakowa jako ośrodka i środowiska artystycznego w różnych epokach historycznych. Szczególną uwagę zwraca się na problem przestrzennego funkcjonowania dzieł sztuki, problem kształtowania się miejscowej tradycji artystycznej, mecenatu artystycznego sprawowanego przez różne warstwy społeczne,
znaczenia sztuki Krakowa w kontekście sztuki polskiej i europejskiej.
Integralną część zajęć stanowi pięciodniowy objazd zabytkoznawczy, w trakcie którego
studenci zapoznają się z najważniejszymi dziełami sztuki in situ, dokonując rekapitulacji
stanu badań i próbując samodzielnej interpretacji.
Podstawowa literatura:
• T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, [wiele wydań, np. wyd. 5.] Kraków 1978
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Obóz inwentaryzacyjny (II rok)
ćwiczenia terenowe
dr Dorota Łuczak, dr Katarzyna Dudlik, dr Filip Lipiński,
dr Tomasz Ratajczak, dr Wojciech Brillowski
II semestr (w okresie wakacyjnym), dwa tygodnie
4 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
(na podstawie prac pisemnych – opisów dzieł sztuki)
Celem zajęć jest kształcenie umiejętności pracy „w terenie” z dziełami różnych gatunków – od ich opisu inwentaryzacyjnego do wnikliwej analizy.
W trakcie zajęć studenci wykonują opisy inwentaryzacyjne i analityczne oraz plany
budowli średniowiecznych i barokowych, analizują rzeźby różnych gatunków i epok,
a także inne elementy wyposażenia kościołów: epitafia, nagrobki, ołtarze; dokonują
analizy formalnej, datowania oraz ikonograficznej interpretacji polichromii barokowej.
Istotnym elementem zajęć jest praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej w ciągu dotychczasowych studiów.
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Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki
(rok I i II)
Wprowadzenie do wiedzy
o historii sztuki starożytnej
dr Katarzyna Dudlik, dr Wojciech Brillowski
I semestr, moduł 90 godz.:
60 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń
8 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: egzamin
Wykład
Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zjawisk artystycznych i kulturowych
szeroko rozumianej starożytności. Wykład będzie składał się z czterech szerokich bloków tematycznych, poświęconych sztuce starożytnego Bliskiego Wschodu, Egiptu,
Grecji i Rzymu, uzupełnionych dwoma pomniejszymi, traktującymi o kulturze i sztuce
świata egejskiego epoki brązu oraz Etrurii. Ze względu na obszerny zakres materiału,
zdecydowano się na prezentację kluczowych dzieł sztuki w układzie chronologicznym,
z naciskiem na dzieje architektury oraz rzeźby.
Wykład będzie zakończony egzaminem ustnym, przeprowadzanym zdalnie
i składającym się z dwóch części. W pierwszej będzie wymagana odpowiedź na trzy
pytania problemowe, a w drugiej przeprowadzony zostanie sprawdzian umiejętności
rozpoznawania najważniejszych zabytków w oparciu o ilustracje.
Literatura:
• J. Boardman, Sztuka grecka, Toruń – Wrocław 1999,
• O. Brendel, Etruscan Art, New Haven – London 1995,
• M. Brosius, The Persians, London – New York 2006,
• L. Burn, Hellenistic Art: from Alexander the Great to Augustus, London 2004,
• W. Dobrowolski, Sztuka Etrusków, Warszawa 1971,
• Egipt. Świat faraonów, red. Regine Schulz i Matthias Seidel, Kolonia – Kraków 2004,
• J. Elsner, Imperial Rome and Christian Triumph, Oxford – New York 1998,
• Encyklopedia sztuki starożytnej, pod red. Piotra Bielińskiego, Warszawa 1998,
• B. Filarska, Początki sztuki wczesnochrześcijańskiej, Lublin 1986,
• K. Gawlikowska, Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975,
• O.R. Gurney, Hetyci, Warszawa 1970,
• C.M. Havelock, Sztuka hellenistyczna, Warszawa 1972,
• R. Higgins, Minoan and Mycenaean Art, London 1985,
• J. Lipińska, Sztuka egipska, Warszawa 2008,
• E. Makowiecka, Sztuka Rzymu. Od Augusta do Konstantyna, Warszawa 2010,
• A. Mierzejewski, Sztuka starożytnego Wschodu, t.1-2, Warszawa 1981-83,
• J. A. Ostrowski, Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa 1999,
• E. Papuci-Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa 2001,
• S. Parnicki-Pudełko, Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1985,
• G-Ch. Picard, Sztuka rzymska, Warszawa 1975,
• L. Press, Kultura Wysp Cykladzkich w epoce brązu, Warszawa 1986,
• B. Rutkowski, Sztuka egejska, Warszawa 1987,
• A. Ramage, N.H. Ramage, Roman Art: Romulus to Constantine, Prentice Hall 1996,
• A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu, t.1-2, Warszawa 1975-1980,
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• J. Śliwa, Sztuka i archeologia starożytnego Wschodu, Warszawa 1997,
• Sztuka świata, t.1, red. Anna Sadurska, Warszawa 1989,

Ćwiczenia
Ćwiczenia będą stanowiły integralną część modułu kształcenia w dziedzinie historii
sztuki starożytnej, mając na celu uzupełnienie zagadnień prezentowanych w trakcie
wykładu. W ramach zajęć przedstawione zostaną najbardziej istotne informacje odnośnie tła historycznego oraz kluczowych aspektów dziejów politycznych, gospodarczych oraz społecznych cywilizacji antycznych. Szeroko będą prezentowane produkty
rzemiosła artystycznego oraz niektóre zagadnienia dziejów malarstwa antycznego.
Pokrótce zostaną omówione dzieje badań nad sztuką starożytną, od połowy wieku
XVIII do współczesności.
Od studentów wymagana będzie znajomość zagadnień historii i kultury starożytnej na
poziomie szkoły średniej oraz języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie
ze zrozumieniem przedstawionych niżej publikacji. W celu zaliczenia zajęć student musi
spełnić następujące kryteria: być obecnym na zajęciach, wykazywać na nich aktywność, otrzymać pozytywną ocenę z dwóch testów oraz napisać esej na jedno z zaproponowanych przez prowadzącego zagadnień.
Literatura:
• M. Beard, Pompeje. Życie rzymskiego miasta, Poznań 2010,
• M.L. Bernhard, Greckie malarstwo wazowe, Wrocław 1966,
• J.R. Clarke, Art in the Lives of Ordinary Romans, Los Angeles 2003,
• W. Dobrowolski, Malarstwo etruskie, Warszawa 1979,
• S. Haynes, Etruscan Civilization, London 2005,
• R. Higgins, Greek and Roman Jewellery, Los Angeles 1980,
• K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1987,
• M. Nowicka, Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, Warszawa 1988,
• M. Roaf, Mezopotamia, Warszawa 1998,
• H.A. Schlögl, Starożytny Egipt: Dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do Kleopatry, Warszawa
2012,
• S. Stabryła, Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2007,
• L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2008,
• A. Ziółkowski, Historia powszechna: Starożytność, Warszawa 2012,

Wprowadzenie do wiedzy
o historii sztuki średniowiecznej (I rok)
prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz,
dr Tomasz Ratajczak, dr Adam Soćko
II semestr, moduł 90 godz.:
60 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń
6 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: egzamin
Wykład
Wykład jest propozycją syntezy historycznej, która ma ułatwić studentom orientację
w problemach badawczych związanych ze sztuką średniowieczną, najważniejszych
zjawiskach artystycznych na przestrzeni ok. tysiąca lat dziejów Europy, oraz przedstawić interpretacje kluczowych dzieł sztuki tej epoki. Wiedza zdobyta na wykładzie ma
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w założeniu stanowić podstawę do dalszej, samodzielnej pracy studentów, opartej na
lekturze wskazanych publikacji, a jej poziom sprawdzany będzie w trakcie egzaminu
końcowego.
Ćwiczenia
Zajęcia o charakterze ćwiczeniowym stanowić będą uzupełnienie wykładu o sztuce
średniowiecznej. Ich celem jest zapoznanie z najważniejszymi problemami, pojęciami
i zagadnieniami sztuki średniowiecznej, a także uwarunkowaniami wpływającymi na
kształtowanie podstawowych procesów, które znajdują odzwierciedlenie w sztuce średniowiecznej. Zajęcia mają też służyć ugruntowaniu wiedzy w zakresie terminologicznym, głównych rodzajów i typów dzieł, a także mają być pomocne w określaniu przyczyn i chronologii różnych zjawisk zachodzących w sztuce średniowiecznej. W toku
zajęć poruszane będą zagadnienia dotyczące kilku bloków tematycznych m. in. takich
jak: periodyzacja sztuki średniowiecznej (style i epoki, kryteria formalne, przełomy stylowe), aspekty historii politycznej Europy i Polski, bazylika i inne typy budowli kościelnych, klasztor, miasto, zamek, katedra, nastawa ołtarzowa, pomnik nagrobny, modele
kaplic władczych, sztuka wobec kultu relikwii, rola i miejsce artysty w społeczeństwie
wieków średnich.
Podstawowa literatura:
• P. Meyer, Historia sztuki europejskiej, t. I, Warszawa 1973
• Z. Świechowski, L. Nowak, B. Gumińska, Sztuka romańska, Warszawa 1976
• N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, t. I, Warszawa 1973
• W. Sauerlaender, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978
• M. Skubiszewska, Malarstwo Italii w latach 1250-1400, WaiF, Warszawa 1980
• P. Skubiszewski, Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001
• W. Koch, Style w architekturze, Warszawa 1996
• O. von Simson, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie, przeł. Anna Palińska, Warszawa 1989
• E. Panofsky, Architektura gotycka i scholastyka, w: tegoż, Studia z historii sztuki, Warszawa 1970
• Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 r., opr. J. Białostocki, Warszawa
1978
• Sztuka Świata, tom III-IV, Warszawa 1990-93
• Sz. Skibiński, Polskie katedry gotyckie, Poznań 1996
• Z. Świechowski, Sztuka polska. Romanizm, Warszawa 2005
• Sz. Skibiński, K. Lorkiewicz-Zalewska, Sztuka polska. Gotyk, Warszawa 2010
• A. Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500, tom II, Niderlandzkie malarstwo tablicowe
1430-1500, Warszawa 2011
• J. Białostocki, Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Dürera, Warszawa 2010
• A. Grzybkowski, Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2014
• T. Torbus, Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 2014
• J. Kowalski, Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI w., Poznań 2010
• J. Adamski, Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420. Główne kierunki rozwoju,
Kraków 2017

Polecamy także tomy dotyczące średniowiecza serii wydawniczych: Propylaen Kunstgeschichte..., Berlin, Propylaeen Verlag, i Pelican History of Art, natomiast ostrzegamy
przed zbyt łatwowiernym korzystaniem ze znakomicie prezentujących się tomów wydawnictwa Könemann (Sztuka romańska, Gotyk, pod red. Rolfa Tomana), które zostały
w polskojęzycznej wersji zmasakrowane przez „tłumaczy” zupełnie nie rozumiejących
tekstów o sztuce, zatem polecamy wydania oryginalne lub jako zbiór ilustracji.
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Lektury uzupełniające:
• B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 1968 (i późniejsze wydania);
• T. Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1990 (i późniejsze wydania);
• Roman Michałowski, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2012;
• N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, przeł. E. Tabakowska, Znak, Kraków 1998;
• J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970 [także nowe wydania];
• J. Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1961 [także nowe wydania],
• G. Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1986 [także nowe wydania].

Zajęcia kończą się egzaminem. Ma on formę ustną i obejmuje zagadnienia poruszane
na wykładzie oraz we wskazanych publikacjach.
Zagadnienia egzaminacyjne, egzaminatorzy: prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz,
dr Adam Soćko.
1. Początki sztuki chrześcijańskiej III-IV w.
2. Renesanse średniowieczne (wczesne, dojrzałe i późne średniowiecze)
3. Artysta w średniowieczu (wczesne, dojrzałe i późne średniowiecze)
4. Początki sztuki bizantyjskiej (epoka justyniańska)
5. Katedra około roku 1000 w Polsce i w Europie: architektura, wyposażenie, liturgia
6. Rzeźba romańska XI-XIII wieku w Europie i w Polsce. Ośrodki, artyści, dzieła
7. Architektura romańska XI-XIII wieku w Europie i w Polsce. Ośrodki, artyści, dzieła
8. Narodziny architektury gotyckiej we Francji i w Polsce
9. Symbolika katedry gotyckiej
10. Rzeźba gotycka XIII wieku w Europie i w Polsce
11. Architektura cystersów w Europie i w Polsce
12. Architektura zakonów żebraczych w Europie i w Polsce
13. Architektura wieku XIV w Europie i w Polsce. Ośrodki, artyści, dzieła
14. Sztuka około roku 1400 w Polsce i w Europie. Ośrodki, artyści, dzieła
15. Architektura XV wieku w Europie i w Polsce. Ośrodki, artyści, dzieła
16. Rzeźba późnego gotyku w Europie i w Polsce. Ośrodki, artyści, dzieła
17. Malarstwo późnego gotyku w Europie i w Polsce. Ośrodki, artyści, dzieła
18. Zamki i rezydencje w Europie dojrzałego i późnego średniowiecza
19. Od Rolanda do Tristana. Sztuka świecka późnego średniowiecza
20. Ołtarz średniowieczny
21. Biblia jako podstawowe źródło sztuki średniowiecznej
22. Monastycyzm średniowieczny i jego znaczenie dla sztuki
23. Partykularyzm i uniwersalizm sztuki średniowiecznej
24. Kult świętych i kult relikwii – ich znaczenie dla sztuki średniowiecznej
25. Mecenat monarszy w średniowiecznej architekturze
26. Sztuka w kręgu zakonów rycerskich (krzyżacy, joannici, templariusze)
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Wprowadzenie do wiedzy
o historii sztuki nowożytnej:
wykład i ćwiczenia (II rok)
prof. UAM dr hab. Piotr Korduba, prof. UAM dr hab. Michał Mencfel,
prof. UAM dr hab. Michał Haake, dr Dorota Molińska
I semestr, moduł 90 godz.: 60 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń
8 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: egzamin
Wykład
Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą z zakresu historii sztuki
nowożytnej powszechnej i polskiej, dotyczącą najważniejszych kierunków i ośrodków
artystycznych, dzieł i artystów, z uwzględnieniem kontekstu szeroko rozumianej humanistyki, dziejów społecznych, politycznych i gospodarczych. Zaprezentowane zostaną wybrane – spośród najistotniejszych – problemy sztuki europejskiej i polskiej doby
renesansu i baroku. W oparciu o nie przedstawimy w pierwszej kolejności topografię
i chronologię sztuki tego czasu, a także związane z nimi główne zagadnienia badawcze.
Proponowane wykłady będą więc nie tylko omawiać kolejne, odrębne zagadnienia, ale
także wskazywać naukową perspektywę dla refleksji nad sztuką XVI-XVIII w. Ukazane
zostaną podstawowe kierunki i mechanizmy działalności artystycznej, a także środowiska oraz indywidualni twórcy. Omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: renesansowa sztuka we Florencji (architektura, rzeźba, malarstwo), malarstwo na północ od
Alp w XV-XVI w., manieryzm, nagrobek renesansowy, rezydencja renesansowa, sztuka
barokowa w Rzymie, malarstwo holenderskie XVII w., malarstwo hiszpańskie epoki baroku, rokoko, a także bardziej szczegółowo twórczość wybranych artystów, w tym m.in.
Michała Anioła, Caravaggia, Rembrandta, Rubensa.
Ćwiczenia stanowią integralny element cyklu obowiązkowych zajęć kursowych poświęconych zgłębieniu podstawowych zagadnień historii sztuki nowożytnej. Zakres tematyczny omawiany w ich trakcie skupiać się będzie na problematyce związanej ze sztuką
powstającą na terenach XVI-XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej. Aktywne uczestnictwo
w zajęciach pozwoli na przyswojenie sobie podstawowej wiedzy faktograficznej (znajomości najważniejszych dzieł, ośrodków artystycznych i działających ówcześnie twórców), jak również uzyskanie orientacji w szerszym kontekście przemian historycznych
i kulturowych, które zadecydowały o ewolucji form estetycznych polskiej sztuki nowożytnej i jej powiązaniach z tendencjami obecnymi w sztuce europejskiej. Wśród najistotniejszych wątków, które będą obiektem dyskusji w takcie ćwiczeń wskazać należy dzieje
powstawania Zamku Wawelskiego i Zamku Królewskiego w Warszawie w powiązaniu
z rozwojem ceremoniału i mecenatu dworskiego, nowożytną architekturę rezydencjonalną oraz budownictwo sakralne, renesansową rzeźbę nagrobną i główne tendencje
w architekturze baroku, jak również specyfikę ówczesnego malarstwa z uwzględnieniem
tradycji portretu staropolskiego.
Wymagania do uzyskania zaliczenia:
• obecność na zajęciach – dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze; w przypadku
większej liczby absencji wymagane będą indywidualne konsultacje w celu nadrobienia
zaległości,
• aktywne uczestnictwo w zajęciach obejmujące czynny udział w dyskusji oraz lekturę
wskazanych tekstów,
• przygotowanie krótkiej, merytorycznie satysfakcjonującej prezentacji na zadany temat,
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Podstawowa literatura:
• Sztuka polska. Renesans i manieryzm, red. M. Zlat (Sztuka polska, t. III), Warszawa 2008
• Sztuka polska. Wczesny i dojrzały barok, red. Z. Bania, (Sztuka polska, t. IV), Warszawa 2013
• Sztuka polska. Późny barok, rokoko, klasycyzm, red. Z. Bania (Sztuka polska, t. IV), Warszawa 2016
• M. Karpowicz, Sztuka polska XVII wieku, Warszawa 1975
• M. Karpowicz, Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1985
• M. Karpowicz, Sztuka baroku w Polsce, Warszawa 1988
• H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1976
• H. Kozakiewiczowa, Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1986
• J. Lilejko, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1980
• A. Miłobędzki, Architektura polska XVII w., Warszawa 1980
• S. Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515-1533), Warszawa 2007
• S. Mossakowski, Tylman z Gameren, Wrocław 2010
• Vanitas: portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, kat. wystawy, Poznań 1997
Literatura dla modułu znajomość, której obowiązuje na egzaminie
(egzaminetorzy prof. UAM dr hab. Piotr Korduba, dr Dorota Molińska):
• I. Historia sztuki nowożytnej powszechnej:
• Barok, red. R. Toman, Warszawa 2000
• J. Białostocki, Dwugłos o Berninim, Wrocław 1962
• Dobrzycka, Velazquez, Warszawa 1990
• H. Langdon, Caravaggio, Poznań 2003
• M. Levey, Wczesny Renesans, Warszawa 1972
• M. Levey, Dojrzały Renesans, Warszawa 1980
• I. Nash, Vermeer, Warszawa 1998
• N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, t. 1-2, Warszawa 1980
• Renesans w sztuce włoskiej, red. R. Toman, Kolonia 2000
• M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa, Warszawa 1979
• M. Rzepińska, Malarstwo Cinquecenta, Warszawa 1989
• J. Shearman, Manieryzm, Warszawa 1970
• Sztuka świata, t. 5-7
• W. Tomkiewicz, Piękno wielorakie, Warszawa 1971
• W. Tomkiewicz, Rokoko, Warszawa 1988
• Z. Waźbiński, P. P. Rubens, Warszawa 1975
• Wersal, Warszawa 2004
• Wielcy mistrzowie sztuki włoskiej, Warszawa 2002
• T. Zarębska, Teoria urbanistyki włoskiej XV i XVI w., Warszawa 1971
• A. Ziemba, Iluzja a realizm: gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Warszawa 2005
• T. Żuchowski, Traktat o rzeźbie Michała Anioła, „Rocznik Historii Sztuki“, 2001
II. Historia sztuki nowożytnej polskiej:
• K. Cieślak, Kościół – cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku, Gdańsk 1992
• H. Kozakiewiczowa, Renesans w Polsce, Warszawa 1976
• H. Kozakiewiczowa, Renesans i manieryzm w Polsce, Warszawa 1978
• H. Kozakiewiczowa, Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1986
• A. Małkiewicz, Układ przestrzenny kościoła Il Gesu oraz tegoż, Barokowa architektura sakralna
w Krakowie, w: Theoria et praxis, Kraków 2000
• A. Miłobędzki, Architektura polska XVII w., Warszawa 1980
• S. Mossakowski, Tylman z Gameren, Wrocław 1973
• S. Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515-1533), Warszawa 2007
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• A. Rottermund, Zamek Warszawski w epoce Oświecenia, Warszawa 1989
• R. Skowron, Apartament Królewski w zamku krakowskim, „Studia Waweliana”, V, 1996
• Sztuka polska. Wczesny i dojrzały barok, red. Z. Bania, (Sztuka polska, t. IV), Warszawa 2013
• Sztuka Polska. Renesans i manieryzm, red. M. Zlat (Sztuka polska, t. III), Warszawa 2008
• Vanitas: portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, kat. wyst., Poznań 1997

Zagadnienia egzaminacyjne:
Renesans:
• Początki Renesansu w Polsce
• Rzeźba nagrobna w Europie
• Rzeźba nagrobna w Polsce w XVI w. (Bartłomiej Berrecci, Jan Maria Padovano, Jan
Michałowicz z Urzędowa, Santi Gucci, Hieronim Canavesi)
• Wawel – dzieje i funkcje rezydencji
• Bazylika św. Piotra w Rzymie – nowożytne dzieje artystyczne
• Brunelleschi, Alberti i architektura wczesnego renesansu we Włoszech
• Michał Anioł – architektura, rzeźba, malarstwo
• Andrea Palladio i palladianizm
• Lorenzo Ghiberti
• Donatello
• Wczesnorenesansowe malarstwo we Florencji
• Albrecht Dürer i malarstwo niemieckie XVI wieku
• Malarstwo weneckie w XVI wieku: (Bellini, Giorgione, Tycjan, Veronese)
• Włoski manieryzm (architektura, rzeźba, malarstwo)
• Urbanistyka renesansowa (w tym Zamość jako przykład renesansowej urbanistyki
w Polsce)
• Van Eyck i wczesny renesans w Niderlandach
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Barok i rokoko:
• Włoskie malarstwo wczesnego baroku (Caravaggio i europejski tenebryzm, bracia
Carracci, Domenichino, Guido Reni)
• Barokowa architektura w Rzymie (Il Gesu, Carlo Maderno, Pietro da Cortona, Carlo
Rainaldi)
• Bernini jako architekt
• Bernini jako rzeźbiarz
• Barokowa rzeźba włoska (Alessandro Algardii, Francois Duquesnoy)
• Borromini
• Rubens i malarstwo flamandzkie XVII wieku
• Rembrandt
• Velazquez i malarstwo hiszpańskie XVII wieku
• Malarstwo holenderskie XVII wieku (pejzaż, malarstwo rodzajowe, martwa natura)
• Barokowe malarstwo kwadraturowe
• Architektura rezydencjonalna doby baroku w Europie i jej renesansowe korzenie (pałac papieski na Watykanie, Escorial, palazzo Barberini w Rzymie, Vaux-le-Vicomte,
Wersal)
• Akademizm i malarstwo francuskie XVII wieku
• Portret trumienny
• Zamek Królewski w Warszawie – dzieje i funkcje rezydencji
• Tylman z Gameren
• Główne nurty XVII-wiecznej architektury rezydencjonalnej w Polsce
• Główne nurty XVII-wiecznej architektury sakralnej w Polsce
• Architektura i malarstwo angielskie XVII wieku
• Malarstwo angielskie XVIII wieku
• Rokoko: charakterystyka zjawiska; malarstwo Watteau, Buchera, Fragonarda
Wprowadzenie do wiedzy
o historii sztuki nowoczesnej (II rok)
prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz, prof. UAM dr hab. Mariusz Bryl,
dr Filip Lipiński, dr Dorota Łuczak, dr Magdalena Radomska
II semestr, moduł 90 godz.: 60 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń
6 pkt. ECTS
W czasie wykładów i ćwiczeń omówione zostaną przekrojowo wybrane kluczowe zagadnienia z historii sztuki polskiej i powszechnej od drugiej połowy wieku XVIII do
końca wieku XX. Twórczość artystyczna jest rozpatrywana na tle przemian kulturowych,
społecznych i politycznych. Istotne będą zarówno analizy poszczególnych dzieł sztuki,
jak i mechanizmów funkcjonowania działalności artystycznej.
Warunki zaliczenia:
Cały moduł – egzamin (test wizualny i część ustna). Do podejścia do egzaminu konieczne jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin: test wizualny i egzamin ustny. Należy zaliczyć test
wizualny (min. 50%), żeby móc podejść do egzaminu ustnego. Na egzaminie ustnym
studentka/student losuje zestaw dwóch pytań. Na oba pytania należy odpowiedzieć
w stopniu przynajmniej dostatecznym. Egzamin obejmuje historię sztuki powszechnej
i polskiej od drugiej połowy wieku XVIII do końca wieku XX. Przedmiotem oceny jest
wiedza nabyta podczas wykładów, ćwiczeń oraz lektury głównych opracowań.
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Zagadnienia egzaminacyjne:
1. Sztuka przedrewolucyjnej, rewolucyjnej i napoleońskiej Francji
2. Architektura klasycystyczna
3. Malarstwo pejzażowe w pierwszej połowie XIX wieku
4. Sztuka czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego
5. Malarstwo polskie końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku
6. Historyzm w XIX-wiecznej architekturze
7. Kierunki archaizujące w malarstwie XIX wieku (Nazareńczycy, Prerafaelici)
8. Romantyczne malarstwo
9. Muzea sztuki (ich rozwój w XIX wieku)
10. Rzeźba II połowy XIX wieku
11. Kierunki i tendencje w malarstwie II poł. XIX wieku: realizm, impresjonizm, postimpresjonizm symbolizm
12. Charakterystyka architektury w najważniejszych ośrodkach secesji w Europie
i w Polsce
13. Zagadnienie wystaw światowych
14. Malarstwo historyczne i realistyczne w Polsce
15. Sztuka a fotografia w II połowie XIX wieku
16. Modernizm polski na przełomie XIX i XX w
17. Awangarda początku XX wieku: fowizm, ekspresjonizm
18. Kubizm
19. Futuryzm
20. Konstruktywizm
21. Dadaizm
22. Surrealizm
23. Architektura modernistyczna
24. Sztuka państw totalitarnych (III Rzesza, Włochy, ZSRR)
25. Sztuka po drugiej wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych i Europie (19451960).
26. Oblicza ciała w sztuce drugiej połowy XX wieku
27. Sztuka minimalnych środków – od minimalizmu do konceptualizmu
28. Odmiany realizmu w drugiej połowie XX wieku
29. Poza malarstwem i rzeźbą, poza muzeum – przedmiot, environment, instalacja,
land art, nowe media.
30. Happening i performance w sztuce XX wieku.
31. Lata 80 i powrót malarstwa
32. Sztuka w służbie społecznej a sztuka w służbie kapitalizmu – lata dziewięćdziesiąte
33. Ewolucje i rewolucje w architekturze w drugiej połowie XX wieku
Lektury
• H. Honour, Neoklasycyzm, Warszawa 1972
• H. Honour, Romanticism, London 1979
• M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1977
• L. Nochlin, Realizm, Warszawa 1974
• Z. Kępiński, Impresjoniści u źródeł swoich obrazów, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1976.
• M. Wallis, Secesja, Warszawa, 1984.
• H. Hofstätter, Symbolizm, Warszawa 1980.
• W. Juszczak, Postimpresjoniści, Warszawa 1985.
• E. Grabska, Moderniści o sztuce, Warszawa 1971.
• A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980
• A. Kotula, P. Krakowski, Architektura współczesna. Zarys rozwoju, Kraków 1967
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• J. Willet, Ekspresjonizm, Warszawa 1976
• M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1986
• A. Turowski, W kręgu konstruktywizmu, Warszawa 1979
• A. Taborska. Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm, Gdańsk 2007
• P. Strożek, Nic, to znaczy wszystko. Interpretacje niemieckiego dada, Warszawa 2016
• G. Lista, Futuryzm, Warszawa 2002
• B. Rose, Malarstwo amerykańskie dwudziestego wieku, Warszawa 1991
• T. Pawłowski, Happening, Warszawa 1988
• M. Carlson, Performans, Warszawa 2007
• E. Kuryluk, Hiperrealizm – Nowy realizm, Warszawa 1979
• M. Hussakowska-Szyszko, Minimalizm, Kraków 2003
• U. Czartoryska, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973
• P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka i polityka w Europie Środkowo-Wschodniej 19451989, Poznań 2005
• N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, t. 2, Warszawa 1980
• D. Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001
Sztuka polska:
• A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1989
• S. Kozakiewicz, Malarstwo polskie. Oświecenie – klasycyzm – romantyzm, Warszawa 1976
• S. Lorentz, A. Rottermund, Klasycyzm w Polsce, Warszawa 1984
• M. Porębski, Malowane dzieje, Warszawa 1962
• M. Poprzęcka, Czas wyobrażony. O sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku,
Warszawa 1986
• Z. Kępiński, Impresjonizm polski, Warszawa 1961
• E. Mike-Broniarek, Malarstwo polskie. Realizm. Naturalizm, Warszawa 2005
• W. Juszczak, Malarstwo polskiego modernizmu, Gdańsk 2005
• P. Szubert, Rzeźba polska przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1995
• W. Włodarczyk, Sztuka polska 1918-2000, Warszawa 2000
• A. Turowski, Budowniczowie świata, Kraków 2000
• W. Włodarczyk, Socrealizm, Paryż 1986
• A. Kępińska, Nowa sztuka. Sztuka polska w latach 1945-1978, Warszawa 1981.
• P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999
• A. Markowska, Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku, Toruń 2012
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II. ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
Seminaria ogólne
(III rok)
Uwaga: jedna z prac seminaryjnych – wybrana przez studenta – po napisaniu i zaakceptowaniu przez prowadzącego musi zostać zarejestrowana jako praca licencjacka
i zamieszczona w uniwersyteckim Archiwum Prac Dyplomowych (APD).
Seminarium ogólne:
Modernizm w Polsce od końca XIX w.
po czasy współczesne
prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz
I-II semestr, 60 godz.
10 pkt. ECTS
Terminu „modernizm” używam w odniesieniu to tych wszystkich przejawów sztuki,
w których istotne znaczenie miało doświadczenie nowoczesności, jako wielkiego przełomu w historii europejskich i światowych społeczeństw. Przełom ten oznaczał zarówno
wiele zjawisk rozumianych i opisywanych pozytywnie: jak cywilizacyjny postęp, rozwój
techniki, podnoszenie poziomu życia szerszych warstw społecznych, ale także równie
wiele zjawisk odczuwanych negatywnie: skonfliktowanie społecznych grup, zniszczenie
społecznych struktur i hierarchii, powstanie obszarów nędzy i chorobowych ognisk,
utrata duchowych aspektów życia i narastających dla niej zagrożeń płynących z gwałtownej industrializacji i urbanizacji.
Społeczeństwa europejskie odpowiedziały na doświadczenie nowoczesności stworzeniem wielkiego frontu reform, ogarniających każdą dziedzinę życia, a artyści włączali
się masowo w ów front, tworząc nową architekturę, projektując lepiej służące człowiekowi meble i przedmioty codziennego użytku, zmierzając do odnowy ludzkiego ciała,
przemiany człowieczego widzenia, ożywienia duchowych aspektów życia, przebudowy
struktury społecznej i w rezultacie do wykreowania Nowego Człowieka, który będzie żył
na nowych zasadach w zrewitalizowanej przestrzeni przyszłego, doskonalszego świata.
Przedmiotem prac seminaryjnych będą więc wszelakie artystyczne prace z zakresu
architektury, urbanistyki, malarstwa, rzeźby, artystycznego rzemiosła, projektowania
przemysłowego, fotografii, nowych mediów, których wizualna postać, symboliczny
wymiar i społeczna funkcja powiązane są z doświadczeniem nowoczesności, czy to
w znaczeniu opisu kryzysowego charakteru nowoczesnego przełomu, czy też powiązania artystycznych działań z zamiarem włączenia się w społeczną zmianę.
Zakres chronologiczny prac jest równie szeroki: od końca XIX w. od prób odnowy
języka artystycznego, włączenia się w reformy mieszkaniowe, odnowę rzemiosła, poprzez XX wieczne projekty przebudowy miejskiej przestrzeni, radykalizacji artystycznych działań, przemiany widzenia, włączenia sztuki w ezoteryczne projekty duchowego
odrodzenia, aż po współczesne próby kontynuacji modernistycznej tradycji w obszarze
tzw. sztuki partycypacyjnej, nakierowanej na aktywizację społecznej energii w stronę
zwiększenia autorefleksji i autorganizacji, a także podtrzymywania tejże tradycji w zakresie rozumienia sztuki jako specjalnego, autonomicznego narzędzia poznania i zarazem instrumentu społecznej zmiany.
Tak pomyślane seminarium jest jednocześnie pierwszym krokiem do stworzenia środowiska badaczy zainteresowanych zarysowaną tu perspektywą rozumienia modernizmu,
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krokiem czynionym z myślą o zespołowej pracy nad przyszłą wieloaspektową syntezą
modernizmu w Polsce.
Literatura będzie dobierana w zależności od tematyki poszczególnych prac. Tematy
będą wybierane z propozycji członków seminarium, ale także spośród sugestii prowadzącego.
Warunki zaliczenia: w I semestrze – opracowany zgodnie z zasadami projekt pracy
seminaryjnej, w II semestrze – przyjęty tekst pracy.
Seminarium ogólne:
Studia LGBTQ w historii sztuki
prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz
I-II semestr, 60 godz.
10 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Seminarium ma za zadanie umożliwić uczestnikom zajęcie się tematyką nieheteronormatywności w całej historii sztuki, od antyku do współczesności. Zaproszeni są więc
studentki i studenci, którzy interesują się różnymi okresami lub obszarami kulturowymi
w globalnej historii sztuki, które chcą studiować z punktu widzenia metodologii queer w historii sztuki i kultury wizualnej. Na zajęciach zapoznamy się z tą perspektywą
badawczą i społeczną i możliwościami jej zastosowania do różnych współczesnych
i historycznych zjawisk artystycznych i wizualnych.
Z jednej strony zajmiemy się polską i międzynarodową sztuką współczesną, która podejmuje tematykę związaną z tożsamością lesbijską, gejowską, biseksualną i transgenderową. Z drugiej strony przyjrzymy się studiom nad odmienną seksualnością, płcią
i miłością w historii sztuki dawnej i zaznajomimy z najważniejszymi historykami sztuki,
którzy prowadzą takie badania.
Kolejną kwestią, która będzie nas interesować jest wystawiennictwo sztuki LGBTQ,
zarówno historycznej jak i aktualnej, studia nad queerowym kuratorstwem i muzealnictwem, historia takich ekspozycji w Polsce i za granicą.
Problematyka LGBTQ zostanie więc naświetlona zarówno jako temat w sztuce, strategia kuratorska jak i metoda badań nad sztuką, uczestnicy będą mieli możliwość własnych studiów zarówno nad zjawiskami artystycznymi/wystawienniczymi jak i nad tą
specyficzną i niezwykle aktualną perspektywą akademicką.
Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach, czytanie lektur, przygotowywanie
referatów i napisanie końcowej pracy seminaryjnej.
Wstępna bibliografia:
• Anthonissen, Anton, and Straaten Evert van, Queer!? Visual Arts in Europe 1969-2019 (Amsterdam:
Waanders Uitgevers, 2019).
• Barlow Clare (ed.), Queer British Art, 1861-1967 (London: Tate Publishing, 2017).
• Cooper Emmanuel, The Sexual Perspective: Homosexuality and Art in the Last 100 Years in the
West (London, New York: Routledge, 1994).
• Davis, Whitney, Gay and Lesbian Studies in Art History (London, New York: Routledge, 1994).
• Dyer Richard, Now You See It: Studies on Lesbian and Gay Film (New York, London: Routledge, 1990).
• Erharter, Christiane, Schwarzler, Dietmar, Sircar, Ruby and Scheirl, Hans (eds.), Pink Labor on
Golden Streets. Queer Art Practices (Berlin: Sternberg Press, 2013).
• Fejes, Narcisz and Balogh, Andrea, Queer Visibility in Post-socialist Cultures (Bristol, Chicago:
Intellect, 2013).
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• Fernandez, Dominique, A Hidden Love: Art and Homosexuality (Berlin/London/New York: Prestel,
2002).
• Getsy, David J. (ed), Queer Art. Documents of Contemporary Art (London: Whitechapel Gallery,
The MIT Press, 2016).
• Gržinić Marina, Situated Contemporary Art Practices. Art, Theory and Activism from the East of
Europe, (Ljubljana, ZRC Publishing, 2004).
• Hammond, Harmony, Lesbian Art in America. A Contemporary History (New York: Rizzoli, 2000).
• Horne, Peter and Lewis, Reina (eds.), Outlooks: Lesbian and Gay Sexualities and Visual Cultures
(London, New York: Routledge,1996).
• Jones, Amelia, Silver, Erin (eds.) Otherwise. Imagining Queer Feminist Art Histories, (Manchester:
Manchester University Press, 2015).
• Katz D., Jonathan and Ward, David C. Hide/Seek. Difference and Desire in American Portraiture
(Washington: Smithsonian Books, 2010).
• Katz D., Jonathan, Hufschmidt, Isabel, Soll, Anne, “Queer Curating”, Oncurating, Issue 37, may
2018.
• Kreivyte, Laima (ed), From Dusk till Dawn: 20 Years of LGBT Freedom in Lithuania (Vilnius, Contemporary Art Centre 2013).
• Leszkowicz, Pawel, Ars Homo Erotica (exhibition catalogue) (Warsaw: The National Museum, CePed, 2010).
• Leszkowicz, Pawel, Art Pride. Gay Art from Poland (Warsaw: Abject, 2010).
• Leszkowicz, Pawel, Love and Democracy (exhibition catalogue) (Gdansk: Centre for Contemporary Art Bathhouse, 2006).
• Levin, Amy K. (ed.) Gender, Sexuality and Museums. A Routledge Reader (London/New York:
Routledge, 2010).
• Lord, Catherine and Meyer, Richard, Art & Queer Culture, (London, New York: Phaidon 2013).
• Meyer, Richard, Outlaw Representation: Censorship & Homosexuality in Twentieth-Century American Art (Oxford: Oxford University Press, 2002).
• Museums and LGBTQ (Visby: The Swedish Exhibition Agency, 2016).
• Nayland, Blake, Rinder, Lawrence and Scholder, Amy (eds.), In a Different Light: Visual Culture,
Sexual Identity, Queer Practice (San Francisco: University Art Museum and Pacific Film Archive,
University of California at Berkeley, City Lights Books, 1995).
• Pejic, Bojana (ed.), Gender Check. Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe: A Catalogue, exhibition catalogue MUMOK Vienna (Cologne: Verlag der Buchhandlung Walther Konig,
2009).
• Petry, Michael, Hidden Histories: Twentieth-Century Male Same Sex Lovers in the Visual Art ( London: Artmedia Press, 2004).
• Reed, Christopher, Art and Homosexuality. A History of Ideas ( Oxford: Oxford University Press,
2011).
• Rogers, Henry (ed.), The Art of Queering in Art (Birmingham: Article Press, 2006).
• Russo, Vito, The Celluloid Closet: Homosexuality in the Movies (New York: Harper&Row, 1985).
• Saslow, James, Pictures and Passions. A History of Homosexuality in the Visual Arts (New York:
Viking, 1999).
• Smyth, Cherry, Damn Fine Art by New Lesbian Artists (London: Cassell, 1996).
• Sgarbi, Vittorio, Viola Eugenio (ed), Arte e Omosessualità da von Gloeden a Pierre et Gilles. L’amicizia amorosa (Firenze: Palazzina Reale Santa Maria Novella, Electa 2007).
• Summers, Claude J. (ed.), The Queer Encyclopedia of the Visual Arts (Berkeley: Cleis Press, 2004).
• Wagner, Frank, König, Kasper und Friedrich, Julia (ed.), Das Achte Feld: Geschlechter, Leben und
Begehren in der Kunst seit 1960 (Köln: Museum Ludwig und die Gesellschaft für Moderne Kunst
am Museum Ludwig, Hatje Cantz, 2006)
• Viola, Eugenio ed., Jannos Samma. Not Suitable for Work: A Chairman’s Tale (Tallinn: Sternberg
Press, 2015).
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Seminarium ogólne:
Sztuka w Europie Środkowej
na przełomie średniowiecza
i nowożytności
dr Tomasz Ratajczak
I-II semestr, 60 godz.
10 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
W badaniach sztuki przełomu średniowiecza i nowożytności w Europie Środkowej od
dawna funkcjonuje sztuczny podział na opracowania poświęcone późnemu gotykowi
oraz publikacje specjalistów w zakresie sztuki nowożytnej, koncentrujące się na początkach sztuki renesansowej w Budzie, Pradze i Krakowie. Mimo tego, że oba nurty badań koncentrują się na zjawiskach artystycznych występujących w tym samym
czasie, umowna granica między dwiema epokami wciąż w istotny sposób warunkuje
analizy dzieł sztuki, choć przecież ich autorzy są świadomi umowności tego podziału.
W ramach seminarium podejmiemy próbę zniesienia tej pozornej granicy i spojrzenia
na sztukę przełomu XV/XVI w. z odmiennej perspektywy, przezwyciężając ograniczenia
interpretacyjne wynikające z klasyfikowania omawianych dzieł za pomocą bipolarnego
podziału na sztukę średniowieczną i nowożytną. Takie podejście umożliwi uchwycenie
zarówno procesów trwania średniowiecznej tradycji artystycznej, jak również jej modernizacji, początkowo zaledwie powierzchownej, ograniczonej do zmiany kostiumu
stylowego, przy zachowaniu wielu strukturalnych elementów późnego gotyku. Nasza
uwaga będzie skoncentrowana na Europie Środkowej (Cesarstwo Niemieckie,Królestwa Polski, Czech i Węgier), która była jednym z regionów najszybciej przyswajających
nowe trendy sztuki renesansowej poza Italią. W trakcie zajęć skupimy się na okresie od
połowy XV w., kiedy artyści z Italii zaczęli na większą skalę przekraczać Alpy i podejmować zlecenia środkowoeuropejskich monarchów, wpisując się w lokalne środowiska
i tradycje, do drugiej połowy kolejnego stulecia, gdy sztuka italianizująca zdominowała
kulturę artystyczną Europy transalpejskiej.
Warunkiem zaliczenia zajęć będzie aktywność w ich trakcie, przygotowanie i zaprezentowanie konspektu pracy seminaryjnej w pierwszym semestrze, oraz gotowego tekstu
na koniec semestru drugiego.
Wybrana literatura:
• J. Białostocki, The Art of the Renaissance in Eastern Europe. Hungary, Bohemia, Poland, Ithaca-Oxford 1976.
• G. Buzas, J. Laszlovszky, The Medieval Royal Palace at Visegrad, Budapest 2013.
• T. DaCosta Kaufmann, Court, cloister and city. The Art and Culture of Central Europe 1450-1800,
London 1995.
• M. Fabiański, Zamek króla Zygmunta I na Wawelu. Architektura-dekoracja architektoniczna-funkcje,
Kraków 2017.
• M. Fabiański, Wokół wawelskiego dworu Jagiellonów. Cztery studia o sztuce renesansowej, Kraków 2020.
• R. Feuer-Tóth, Renaissancebaukunst in Ungarn, Budapest 1981.
• P. Gryglewski, De Sacra Antiquitate. Odwołania do przeszłości w polskiej architekturze sakralnej
XVI wieku, Warszawa 2012.
• Ch. Herrmann, Der Hochmeisterpalast auf der Marienburg Konzeption, Bau und Nutzung der modernsten europäischen Fürstenresidenz um 1400, Petersberg 2019.
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• Historyzm-tradycjonalizm-archaizacja. Studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu
i okresie nowożytnym, red. M. Walczak, Kraków 2015.
• S. Hoppe, Die funktionale und räumliche Struktur des frühen Schloßbaus in Mitteldeutschland.
Untersucht an Beispielen landesherrlicher Bautender Zeit zwischen 1470 und 1570, Köln 1996.
• S. Hoppe, Anatomy of an Early ‘Villa’ in Central Europe. The Schloss and Garden of the Saxon Elector Frederick the Wise in Lochau (Annaburg) according to the 1519 Report of Hans Herzheimer.
In: M. Chatenet (Hrsg.), Maisons des champs dans l’Europe de la Renaissance, Paris 2006, s.
159 – 170.
• T. Jakimowicz, Dwór murowany w Polsce w wieku XVI. Wieża-kamienica-kasztel, Poznań 1979.
• E.M. Kavaler, Renaissance Gothic. Architecture and the Arts in Northern Europe 1470-1540, New
Haven-London 2012.
• G. Kerscher, Architektur als Repräsentation. Spätmittelalterliche Palastbaukunst zwischen Pracht
und zeremoniellen Voraussetzungen. Avignon – Mallorca – Kirchenstaat, Tübingen-Berlin 2000.
• P. Korduba, Patrycjuszowski dom gdański w czasach nowożytnych, Warszawa 2005.
• A. Kwaśniewski, Architectura recreationis – środkowoeuropejskie założenia „willowe” XVI-XVIII w.:
geneza, rozplanowanie, funkcje użytkowe i ideowe, Svornik 6/2008, s. 91-112.
• A. Miłobędzki, Dawna i nowa „sztuka budowania”. Architektoniczne konsekwencje zwrotu kulturowego lat około 1460-1540, [w:] Sztuka około 1500. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków
Sztuki, Warszawa 1997, s. 81-93.
• S. Mossakowski, Rezydencja królewska na Wawelu w czasach Zygmunta Starego. Program użytkowy i ceremonialny, Warszawa 2013.
• Romanesque renaissance: Carolingian, Byzantine and Romanesque buildings (800–1200) as a source for new all’antica architecture in early modern Europe (1400–1700), ed. K. A. Ottenheym,
Leiden 2021.
• P. Skubiszewski, Rzeźba nagrobna Wita Stwosza, Warszawa 1957.
• T. Torbus, Das Koenigsschloss in Krakau und die Residenzarchitektur unter den Jagiellonen in
Polen und Litauen (1499-1548). Baugeschichte, Funktion, Rezeption, Ostfildern 2014.
• Wokół Wita Stwosza. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym
w Krakowie, red. D. Horzela, A. Organisty, Kraków 2006.
• M. Zlat, Sztuka polska. Renesans i manieryzm, Warszawa 2008.

Seminarium ogólne:
Architektura i plastyka znaczeń.
Historia sztuki średniowiecznej
i historia architektury
dr hab. Jakub Adamski
I-II semestr, 60 godz.
10 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Seminarium adresowane wszystkim zainteresowanym dziejom sztuki i architektury średniowiecznej, a szerzej – także architektury do XIX wieku włącznie. Tematyka
zajęć będzie kształtowana w oparciu o konkretne zainteresowania badawcze uczestniczek i uczestników seminarium. Istotnym wątkiem będzie namysł metodologiczny
nad sposobami poznawania przeszłości – w tym znaczeń kulturowych (politycznych,
społecznych, religijnych, gospodarczych) zakodowanych w dziełach sztuk plastycznych i architektury średniowiecznej. Jednym z głównych celów naszych spotkań będzie
ugruntowanie i/lub poszerzenie kompetencji badawczych w tytułowym zakresie tematycznym, a służyć temu będą, między innymi: ćwiczenia z rozwarstwienia chronolo43
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gicznego budowli, glossarium terminologii fachowej, translatoria tekstów średniowiecznych, recenzje i dyskusje nad klasycznymi i nowymi książkami, refleksja nad kondycją
życia naukowego w Polsce i na świecie.
Warunkiem zaliczenia seminarium będzie aktywne uczestnictwo w zajęciach i prezentacja referatu opartego na pracy seminaryjnej/dyplomowej w semestrze letnim.
Zajęcia będą się odbywały w trybie zdalnym, z kilkoma dodatkowymi spotkaniami stacjonarnymi w trakcie roku.
Bibliografia
• P. Skubiszewski, Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001.
• X. Barral i Altet, Wczesne średniowiecze: od późnego okresu antycznego do roku tysięcznego,
Warszawa 1998.
• G. Henderson, Wczesne średniowiecze, Warszawa 1984.
• W. Sauerländer, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978 i kolejne wydania.
• P. Skubiszewski, Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973.
• C.R. Dodwell, Pictorial arts of the West 800–1200, New Haven–London 1993 (Pelican History of
Art).
• P. Frankl, Gothic Architecture. Revised by Paul Crossley, New Haven–London 2000 (Pelican History of Art).
• J. Bony, French Gothic Architecture of the 12th and 13th Centuries, Berkeley – Los Angeles –
London 1983.
• D. Kimpel, R. Suckale, Die gotische Architektur in Frankreich 1130–1270, München 1985.
• P. Williamson, Gothic Sculpture 1140-1300, New Haven-London 1995 (Pelican History of Art).
• J. Białostocki, Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Dürera, Warszawa 2010.
• M. Baxandall, The Limewood Sculptors of Renaissance Germany, New Haven–London 1980.
• Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, Warszawa 1970.
• Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000.
• Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, Warszawa 1995.
• Malarstwo gotyckie w Polsce, red. K. Secomska, A. Labuda, Warszawa 2004.
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Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki (II-III rok)
Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki –
Wybrane zagadnienia historii sztuki polskiej XX w.
prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Celem wykładu jest uzupełnienie wiedzy studentów na temat polskiej sztuki XX wieku
i wskazanie zarazem na istotne dla jej opisu interpretacji konteksty historyczne. Generalną perspektywę wykładu wyznacza przekonanie, że główny nurt w kulturze artystycznej XX wieku – modernizm – był artystycznym wynikiem złożonego w swej genezie
procesu nowoczesności i bardzo intensywnie spleciony z ideologiami regeneracyjnymi
XIX i XX wieku.
Tematyka wykładu obejmie następujące kwestie:
Wprowadzenie:
• wyjaśnienie pojęć: modernizm, nowoczesność, regeneracja.
• kluczowe momenty historii w XX wieku w Polsce
• periodyzacja
Wcielenia regeneracji:
• styl narodowy i nowoczesność
• sztuka i absolut
• sztuka i rewolucja antropologiczna
• sztuka i autonomia
• nowoczesność jako sztuka oficjalna
• socrealizm – powrót do źródeł
• socjalistyczny modernizm
• Gry neoawangardy (lata 60. i 70.)
• Malarskie interregnum (lata 80.)
• Tradycje sztuki krytycznej (lata 90.
• Pożegnanie z nowoczesnością
Forma zaliczenia – test wizualny z zakresu objętego wykładem
Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki – wykład:
Cappella Palatina – Palermo –
Sztuka Normanów sycylijskich w XII wieku
dr Adam Soćko
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenie: zaliczenie z notą
Zajęcia w formie wykładu poświęcone są fenomenowi sztuki jaka rozwinęła się na
Sycylii w XII wieku. W dziejach wyspy okres panowania normańskiej dynastii Hauteville’ów określany jest jako złoty wiek. Łacińscy władcy i ich krajanie formujacy elitę
władzy stworzyli na wyspie zamieszkałej przez muzułmanów i ludność grecką warunki
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dla koegzystencji trzech różnych kultur. Architektura i plastyka łączy tu w nieoczywisty
sposób wpływy Cesarstwa Wschodniego, Normandii, Campanii, Kalabrii, Apulii oraz
arabskiej sztuki Syrii, Egiptu, Maghrebu i Hiszpanii. Tematyka wykładu koncentruje się
na prezentacji wielokulturowego materiału zabytkowego – głownie architektury i jej wystroju – w powiązaniu z uwarunkowaniami kulturowymi i zagadnieniami historycznymi.
Refleksji nad sztuką towarzyszyć będzie przegląd historii politycznej w basenie Morza
Śródziemnego oraz na Półwyspie Apenińskim – głównie w okresie rządów pierwszego
króla Sycylii – Rogera II. Zagadnienia artystyczne dotyczyć będą omówienia sztuki
w południowej Italii sprzed podboju normańskiego, a następnie okresu hegemonii Normanów w Apulii, Kalabrii i na Sycylii. Uczestnicy poznają dogłębnie na czym polega
unikatowa forma kaplicy pałacowej królów normańskich (Cappella Palatina) w Palermo,
poznają topografię, historię oraz najważniejsze zabytki tej metropolii. Opanują geografię artystyczną wyspy – dowiedzą się o katedrach w Cefalù, Katanii, Palermo, Mazzara
del Vallo, Mesynie i Monreale, poznają zaskakującą architekturę klasztorów bizantyjskich i łacińskich, fundacje możnych z kręgu elity władzy i wiele innych artystycznych
ciekawostek tego wielokulturowego kawałka ziemi na Morzy Śródziemnym. Mozaiki
Palermo, Cefalù i Monreale, znakomita dekoracja krużganków w Monreale, plastyka
metalurgiczna i złotnictwo oraz produkcja jedwabi najwyższej jakości – wszystko to do
dziś budzi zachwyt i respekt wobec potęgi tego słabo znanego w Polsce królestwa.
Sycylia XII wieku to centrum ówczesnego świata, w którym przenikały się doświadczenia artystów aktywnych w Konstantynopolu, Damaszku, Kairze, Marakeszu, Fezie,
Kordobie, Salerno, Bari czy Monte Cassino.
Podstawowa literatura:
• Die Cappella Palatina in Palermo. Geschichte, Kunst, Funktionen. Forschungsergebnisse der Restaurierung. Hg. im Auftrag der Stiftung Würth von Thomas Diettelbach, Swiridoff 2011;
• Santoro Rodo, The Zisa and the Cuba. History, Monuments, Art, Palermo 2018;
• Pierre Aubé, Roger II, Warszawa 2012;
• William Tronzo, The Cultures of His Kingdom. Roger II and the Cappella Palatina in Palermo,
Princeton, New Jersey 1997;
• Cilento Adele, Byzantinisches Sizilien und Süditalien, Petersberg 2006;
• Borsook Eve, Messages in Mosaic. The Royal Programmes of Norman Sicily (1130-1187), Oxford
University Press, New York 1990;
• Schwartz Heinrich M., Die Baukunst Kalabriens und Siziliens im Zeitalter der Normannen, Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte, Bd. 6, 1942/1944, s. 1-112;
• Bacile Rosa, Stimulating Perceptionsof Kingship. Royal Imagery in the Cathedral of Monreale
and in the Church of Santa Maria dell’Ammiraglio in Palermo, “Al-Masāq”, t.16, nr 1, March 2004,
s.17-52;
• Nef Annliese, Norman Palermo. The Capital of a Kingdom or the Dream Scene of an Empire? [w:]
A Companion to Medieval Palermo. The History of a Mediterranean City from 600 to 1500, Brill
2013, s.131-137;
• di Liberto Rosa, Norman Palermo. Architecture Between the 11th and 12th Century, [w] A Companion to Medieval Palermo. The History of a Mediterranean City from 600 to 1500, Brill 2013, s.
139-194.
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Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki –
Muzealnictwo (XVIII-XX w.)
dr Kamila Kłudkiewicz
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenie: zaliczenie z notą
Celem zajęć jest przedstawienie historii muzeów od czasów nowożytnych do współczesności, przy uwzględnieniu zagadnień, które szczególnie interesowały i interesują
badaczy muzealnej problematyki. Słuchacze poznają początki muzeów, pierwsze koncepcje udostępniania szerokiej publiczności dzieł sztuki (i nie tylko), różne ścieżki tworzenia muzeów publicznych. W trakcie zajęć przestudiujemy różnorodność instytucji,
które narodziły się w XIX stuleciu, zwanym „wiekiem muzeów”, kładąc nacisk na zjawiska szeroko dyskutowane i analizowane do dziś (muzea uniwersalne, muzea narodowe, muzea sztuki współczesnej). Podejmiemy również wątek propagandy i działalności
muzeów w latach wojen i w czasach totalitaryzmów oraz specyfikę rozwoju muzeów
po II wojnie światowej. Przedmiotem naszej refleksji będą tematy przekrojowe: muzea
w Europie Środkowej w XX i XXI wieku, specyfika i rozkwit muzeów prywatnych, architektura muzeów oraz muzealna ekspozycja. Słuchacze zapoznają się także z kwestiami, często kontrowersyjnymi, dyskutowanymi w ostatnich latach, np. koncepcją współpracy Luwr-Abu Dhabi, dyskusją nad zwrotem afrykańskich artefaktów z francuskich
muzeów państwowych, koncepcją „muzeum krytycznego”, czy muzeologią cyfrową.
Wymagania na zaliczenie:
• obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze),
• zaliczenie kolokwium końcowego
Wybrana literatura:
• Bennett Tony, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics, New York: Routledge, 1998
• Clair Jean, Kryzys muzeów, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2009
• Crimp Douglas, On the Museum’s Ruins, Cambridge & London: The MIT Press, 1997
• Duncan Carol, Civilizing rituals: inside public art museums, London, New York: Routledge 1995
• Folga-Januszewska Dorota, Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków: Universitas 2015
• Gluziński Wojciech, U podstaw muzeologii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1980
• Hooper-Greenhill Eilean, Museums and the shaping of knowledge, London: Routledge, 1992
• Hudson Kenneth, A Social History of Museums, London: The Macmillan Press, 1975
• Jagodzińska Katarzyna, Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej
(1989-2014), Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2014
• Jagodzińska Katarzyna, Nowe miejsca nowej sztuki w Europie Środkowej, Kraków: Universitas,
Kraków 2019
• Lorente Jesús Pedro, Cathedrals of Urban Modernity: The First Museums of Contemporary Art,
1800-1930, Aldershot: Ashgate, 2000
• Murawska-Muthesius Katarzyna, Piotrowski Piotr (red.), From museum critique to the critical museum, Farnham, Burlington: Ashgate, 2015
• Piotrowski Piotr, Muzeum krytyczne, Poznań: Rebis 2011
• Pollock Griselda, Zemans Jouce (red.), Museums after modernism. Strategies of Engagement,
Blackwell Publishing 2006
• Pomian Krzysztof, Le musée, une histoire mondiale, t. 1-2, Paris: Gallimard, 2020-2021
• Preziosi Donald, Brain of the Earth’s Body: art, museums and the phantasms of modernity, Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 2003
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• Sarr Felwine, Savoy Bénédicte, Restituer le patrimoine africain, Paris: Philippe Rey – Seuil, 2018
• Worlds in a Museum. Exploring contemporary Museology, Leuven University Press, Leuven 2020
• Żygulski Zdzisław jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki –
Historia sztuki amerykańskiej XX wieku
dr Filip Lipiński
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenia z notą
Kurs koncentrować się będzie na wybranych, kluczowych zagadnieniach sztuki w Stanach Zjednoczonych. Punktem wyjścia dla każdych zajęć będzie jedno dzieło lub wąska grupa ważnych, kanonicznych prac, które staną się przedmiotem uważnej analizy
otwierającej szereg problemów związanych z tak z przemianami formalnymi, jak i kontekstem historycznym, kulturowym i społecznym. Amerykańska rama wyboru omawianych zjawisk artystycznych prowadzić będzie do osadzenia ich w bardziej ogólnej
perspektywie historii sztuki.
Zajęcia będą miały charakter konwersatoryjny.
Wymogiem zaliczenia będzie aktywne i regularne uczestnictwo w zajęciach, lektura
zadanych tekstów, przygotowanie prezentacji oraz krótki test podsumowujący na końcu semestru.
Wybrana bibliografia – teksty na indywidualne zajęcia zostaną wskazane w trakcie zajęć.
• Bjelajac, D., American Art. A Cultural History, New York 2001.
• Buchloch, B., Y.-A. Bois, H. Foster, R. Kraus, Art Since 1900, London-New York, 2004.
• Doezema, M., E. Milroy, (red.) Reading American Art, New Haven-London 1998.
• Doss, E., Twentieth-Century American Art, Oxford 2002.
• Haskell, B., The American Century. Art and Culture 1900-1950, New York 1999.
• Miller, A., L., J. C. Berlo, B. J. Wolf, J. L. Roberts, American Encounters. Art, History, and Cultural
Identity, London-Upper Saddle River 2008.
• Phillips, L., The American Century. Art and Culture 1950-2000, New York 1999.
• Pohl, F. K., Framing America. A Social History of American Art, London-New York 2001.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki –
Obrazy w procesie. Wybrane zagadnienia
malarstwa XIX-XXI wieku
prof. UAM dr hab. Łukasz Kiepuszewski
II semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenia z notą
Wykład stanowi autorską prezentację wybranych zjawisk z dziejów malarstwa od końca
XIX wieku i poświęcony jest rozmaitym zagadnieniom obrazowania sztuki zarówno fi48
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guratywnej jak i abstrakcyjnej. Przekroczenie tradycyjnej dychotomii między tymi głównymi nurtami nowoczesności zmierzać będzie do wytyczenia „trzeciej drogi” (Deleuze)
i poszukiwania różnych wymiarów realności obrazu malarskiego.
Powyższe założenia powodują, że na zajęciach pojawią się zagadnienia oświetlane
z różnych perspektyw teoretycznych i historycznych. Na wykładach rozważane będą
m. in. zagadnienia obrazu potencjalnego (Gamboni), różnicy ikonicznej (Boehm), materialności i cielesności obrazu (Merelau-Ponty), koncepcje genezy sztuki abstrakcyjnej,
znaczenia kultur pozaeuropejskich w kształtowaniu się nowoczesnego języka malarskiego (np. Henri Matisse i sztuka islamu), założenia malarstwa procesu, elementy
antropologii aktu malarskiego itd.
Ponadto dzieła malarstwa rozpatrywane będą także w kontekście towarzyszących im
zjawisk artystycznych – performance’u, w dialogu ze sztuką ulicy (graffiti), współczesną
technologią (obrazy hybrydowe). Na wykładach omawiana będzie twórczość różnych
artystów istotnych w przyjętej perspektywie, począwszy od „klasyków nowoczesności”
(np. Paul Cézanne, Frank Stella) po artystów współczesnych (np. Thomas Scheibitz,
Katharina Grosse). Istotnym aspektem zajęć będzie prezentacja analiz i interpretacji
wybranych dzieł sztuki.
Literatura związana z tematem będzie przywoływana i omawiana w trakcie wykładów.
Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki –
Sztuka w kręgu dworu
hiszpańskich Habsburgów (XVI-XVII w.)
Prowadzący: dr Dorota Molińska
II semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Cykl zajęć poświęcony jest różnorodnym zagadnieniom historyczno-artystycznym
skupiającym się wokół epoki rządów hiszpańskiej linii rodu Habsburgów. Czasy ich
panowania (XVI-XVII w.) to okres, w którym na obszarze Półwyspu Iberyjskiego, jak
również innych terytoriów podporządkowanych ich władzy (południowe Włochy, Kraje
Beneluxu, Ameryka Łacińska) obserwuje się intensywną aktywność artystyczną stanowiącą przyczynek do refleksji nad złożonością relacji pomiędzy polityką a sztuką. Specyfika mecenatu habsburskiego wynikająca z dynastycznych aspiracji i terytorialnych
ambicji kolejnych władców Hiszpanii dawać będzie możliwość analizy roli mecenatu
monarszego w kreowaniu obrazu władzy, jak również ich pozycji w kontekście międzynarodowych kontaktów dyplomatycznych i polityki globalnej kolonizacji.
Podczas zajęć podjęte zostaną wątki z historii architektury sakralnej i świeckiej, ze
szczególnym uwzględnieniem powiązań pomiędzy budową rezydencji monarszych,
a ceremoniałem dworskim (np. Granada, Escorial, Madryt), jak również omówiona zostanie problematyka malarstwa dworskiego i jego wpływu na środowisko artystyczne
głównych ośrodków malarstwa hiszpańskiego.
Wymagania do zaliczenia:
• obecność na zajęciach; dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze
• przygotowanie do zajęć w postaci lektury krótkich teksów lub analizy wskazanego
materiału wizualnego oraz aktywny udział w dyskusji
• zaliczenie krótkiego kolokwium w formie pisemnej
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Zalecana literatura:
• M. Tuñón de Lara i inni, Historia Hiszpanii, Kraków 2007.
• J. Babelon, Sztuka Hiszpańska, Warszawa 1974.
• J.F. Moffitt, The Arts in Spain, London 1999.
• X. Barral i Altet, Die Geschichte der Spanischen Kunst, Köln 1997.
• M. Trusted, The arts of Spain, Iberia and Latin America 1450-1700, London 2007.
• G. Kubler, M. Soria, Art and architecture in Spain and Portugal and their American dominions 15001800, Harmondsworth 1959.
• G. Kubler Building the Escorial, Princeton University Pressv1982.
• J. Brown, Painting in Spain 1500-1700, London 1998.
• J. Tomlinson, Painting in Spain. El Greco to Goya, London 1997.
• Art in the time of El Greco, red. A. Witko, Kraków 2016.
• V. Stoichita, Visionary experience in the Golden Age of Spanish Art, London 1995.
• Kultura artystyczna siedemnastowiecznej Hiszpanii, red. A. Witko, Kraków 2010.
• F. Checa Cremades, Philip II’s Escorial and divine Wisdom, [w:] A. Czarniecka i inni red., Władza
i architektura. Rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie – formy i funkcje
(XV-XXI w.), s.89-99.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki:
Historie fotografii
dr Dorota Łuczak
II semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Fotografia jest najbardziej rozpowszechnionym medium obrazowym w dzisiejszym
świecie. Uczestniczy ona w naszym codziennym życiu – w sferze intymnej i publicznej,
kształtuje naszą wiedzę o świecie – współczesnym i historycznym, jest narzędziem nauki i reklamy, w końcu stanowi medium artystycznej wypowiedzi, ale także dokumentuje
dzieła sztuki. Fotografia wynaleziona w I połowie XIX wieku nie pozwala się jednoznacznie zdefiniować i - co za tym idzie, nie ma jednej historii. Obietnica zawarta w temacie
kursu – „Historie fotografii”, zobowiązuje mnie do pokazania wielorakości fotografii,
obecnej od samych jej początków aż do dzisiaj, jej odmiennych funkcji, różnych modeli
percepcji czy społecznego i kulturowego statusu. Przy utrzymaniu ogólnego rygoru
chronologicznego, wykłady będą skupione przede wszystkim na historiach wybranych
zagadnień, przedstawianych przekrojowo. Równie ważna jak historie wybranych zjawisk, będzie ich krytyczna analiza, która pozwoli na przybliżenie słuchaczom kanonicznych dróg refleksji i metod badawczych fotografii. Nierzadko to fotografia obecna
w sferze sztuki wyznaczy kierunek rewizjonistycznego spojrzenia.
Cykl wykładów rozpoczną kluczowe pytania: Dlaczego fotografia została wynaleziona?
Czy została wynaleziona czy odkryta? Czy fotografia cyfrowa jest nadal fotografią, czy
digitalizacja techniki doprowadziła do śmierci fotografii? W trakcie kolejnych zajęć omówiona zostanie rola fotografii w nauce i porządkowaniu świata, polityczne i ideologiczne
zinstrumentalizowanie fotografii, fotografia amatorska, materialność fotografii oraz maszyny widzenia. Osobny blok zajęć poświęcony zostanie fotografii jako medium sztuki,
a także jej dokumentalnej funkcji w historii sztuki.
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Wybrane publikacje z kanonu lektur o fotografii:
• Barthes R., Światło obrazu, Warszawa 2020
• Batchen G., Burning with Desire. The Conception of Photography, Cambridge Massachusetts
London 1999
• Benjamin W., Dzieło sztuki w epoce możliwości jego technicznej reprodukcji, w: Anioł historii:
eseje, szkice, fragmenty, red. H. Orłowski, tłum. K. Krzemieniowa i inni, Poznań 1996
• Idem, Mała historia fotografii (1931), tłum. J. Sikorski, w: Anioł historii…, op.cit.
• Durden M., Photography Today, New York, 2014
• Frizot M. (ed.), The New History of Photography, Köln, 1998
• Mazur A., Historie fotografii w Polsce 1839-2009, Warszawa 2010
• Stiegler B., Obrazy fotografii. Album metaphor fotograficznych, tłum. J. Czudec, Kraków 2009
• Sontag S., O fotografii, tłum. S. Magala, Kraków 2009
• Tagg J., The Burden of Representation. Essays on Photographies and Histories, London 1988
Wells L. (ed.), The Photography Reader, London New York 2003
• Wilder K., Photography and Science, London 2009
• Warner Marien M., Photography: A Cultural History, London 2002
• Zawojski P. (red.), Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. Antologia, Warszawa 2019
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Zajęcia problemowo-specjalizacyjne
(II-III rok)
Wybrane zagadnienia krytyki artystycznej
prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz
I semestr, 30 godz.
2 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Zapraszam Państwa na zajęcia, w trakcie których po pierwsze będziemy się przyglądać
krytyce artystycznej jako bardzo istotnemu elementowi nowoczesnego artystycznego
świata. Będziemy zmierzali do zdefiniowania tej dziedziny komentowania sztuki, jaką
jest krytyka, zrozumienia jej genezy i związków z całym artystycznym systemem dystrybucji dzieł i ich wartości, zarówno symbolicznej, jak i rynkowej. Po drugie będziecie
mieli Państwo okazję przyjrzeć się pisarskim rozwiązaniom obecnym w konkretnych
tekstach krytyków XVIII, XIX i XX wiecznych, by móc odpowiedzieć na pytanie: jak pisano o sztuce, jak osiągano retoryczna skuteczność, jak wiązano przemyślenia dotyczące
pojmowania własnej roli krytyka, sensu sztuki i potrzeby o niej rozmowy z rozwiązaniami pisarskimi prowadzącymi do konsekwentnego w swym znaczeniu i kształcie tekstu.
Po drugie będziemy się przyglądać krytyce artystycznej jako przedmiotowi badań historyka sztuki, zwłaszcza tego, którego interesuje nowoczesna kultura artystyczna i który
nie może pominąć dyskusji towarzyszących artystycznym przedsięwzięciom – w tym
przede wszystkim takich, które domagały się intensywnego komentarza i inspirowały
jego powstanie. Taki badacz jednakże musi być świadomy jakiego typu możliwości interpretacyjne stwarzają wypowiedzi krytyków, towarzyszących częstokroć artystycznym
wysiłkom, ale także w jaki sposób krytycznie konfrontować je z artystycznym materiałem i artystycznymi działaniami.
Forma zaliczenia: krótka praca końcowa oparta na materiale omawianym w trakcie
wykładu.
Literatura:
• Badania nad krytyką literacką, Wrocław 1974.
• Badania nad krytyką literacką. Seria druga, Wrocław 1984.
• J. Sławiński, Funkcje krytyki literackiej, w: Z historii i teorii literatury. Prace poświęcone V międzynarodowemu kongresowi Slawistów w Sofii, Wrocław 1963.
• Współczesne problemy krytyki artystycznej, Wrocław 1973 .
• M. Porębski, Pożegnanie z krytyką, Kraków 1966; Rola krytyki w: idem, Ikonosfera, Warszawa
1972; Krytycy i metoda, w: Badania nad krytyką literacką. Seria druga, op. cit
• C.,H.White, Canvases and Carriers. Institutional Change in the French Painting World, New York
1965.
• R. Barthes, Krytyka i prawda, przeł. M. Błońska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, t II, Kraków 1976.
• R. Wrigley, The Origins of French Art Criticism, Oxford 1995.
• T. E. Crow, Painters and Public Life in Eighteenth-Century Paris, New Haven &London, 1985.
• A Roger Fry Reader, ed. Ch. Reed, Chicago 1996.
• C. Greenberg, The Collected Essays and Criticism, ed. J. O’ Brian, Chicago 1986.
• B. O’Doherty, Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space, Santa Monica 1986.
• P. Mainardi, The End of the Salon. Art and the State in the Early Third Republic, Cambridge 1993.
• R. Moulin, The French Art Market: a Sociological View, New Brunswick 1987.
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• R. Jensen, Marketing Modernism in the fin de siecle Europe, Princeton 1994.
• M. C. Fitzgerald, Making Modernism. Picasso and the Creation of the Market for 20th Art,
• M. Gee, Dealers, Critics and Collectors of Modern Painting: Aspects of the Parisian Art Market
between 1910 and 1930, New York 1981.
• P. Mathews, Aurier’s Symbolist Art Criticism and Theory, Ann Arbor 1986.
• D. Robson, Prestige, Profit and Pleasure. New York in 1949 and 1950s, New York 1995
• P. Juszkiewicz, Od rozkoszy historiozofii do gry w nic. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży,
Poznań 2005.
• Z dziejów polskiej krytyki i teorii sztuki, t. 1, Myśli o sztuce w okresie romantyzmu, opr. E. Grabska,
S. Morawski, t. 2, Spór o rację bytu polskiej sztuki narodowej (1857-1891), opr. I. Jakimowicz,
Warszawska krytyka artystyczna (1875-1890), opr. A. Porębska, Warszawa 1961
• Teksty o malarzach. Antologia polskiej krytyki artystycznej 1890-1918, red. W. Jaworska, W. Juszczak, Wrocław 1976.
• H. Morawska, Francuscy pisarze i krytycy o malarstwie 1820-1876, t 1. W poszukiwaniu nowoczesności, t. 2. Antologia. Romantyzm, t. 3. Antologia. Realizm, Warszawa 1977
• Moderniści o sztuce, opr. E. Grabska, Warszawa 1971.
• Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, opr. E. Grabska, M. Poprzęcka, Warszawa 1974.

Ochrona zabytków
dr Tomasz Ratajczak
I semestr, 30 godz.
2 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Zajęcia poświęcone będą teoretycznym oraz praktycznym aspektom ochrony zabytków. W ramach zajęć zaprezentowane zostaną na tle europejskim regulacje prawne
ochrony zabytków obowiązujące w Polsce, oraz historia formowania doktryn konserwatorskich. Omówiona zostanie także działalność instytucji zajmujących się ochroną
zabytków w Polsce. W oparciu o wybrane przykłady przedstawione zostaną problemy
związane z rewitalizacją obiektów zabytkowych, będące przedmiotem licznych kontrowersji w środowisku konserwatorów i historyków sztuki. Przedmiotem analizy będą
także szanse i zagrożenia, które w dziedzinie ochrony zabytków pojawiają się na skutek
umasowienia turystyki kulturowej.
Wybrana literatura
• P. Dettloff, Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918-1930, Kraków
2007,
• J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa
1975,
• P. Majewski, Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu,
Warszawa 2009,
• E. Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie, Wrocław
1994,
• E. Małachowicz, Ochrona środowiska kulturowego, t. 1-2, Wrocław 1982,
• B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005,
• W. Frodl, Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków, Warszawa 1966,
• M. Kurzątkowski, Mały słownik ochrony zabytków, Warszawa 1989,
• Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat, red. B.
Krasnowolski, Kraków 2011,
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• Zamki w ruinie – zasady postępowania konserwatorskiego, red. B. Szmygin, P. Molski, Warszawa
– Lublin 2012.
• Leksykon prawa ochrony zabytków, red. K. Zeidler, Warszawa 2010,
• kwartalnik „Ochrona Zabytków“,
• tekst Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dostępny w Internecie

Ikonografia
dr Adam Soćko
I semestr, 30 godz.
2 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Forma zaliczenia:
• zaliczenie kolokwium podsumowującego wiedzę przekazaną w trakcie zajęć
• dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione
Zajęcia będą miały charakter wykładu wprowadzającego w badania nad ikonografią
sztuki chrześcijańskiej. Mają także zapoznać studentów z jedną z podstawowych, uniwersalnych metod interpretacji dzieł sztuki. Zakres poruszanej problematyki dotyczyć
będzie treści zapisanych w obrazach, symboliki, konwencji i różnych wariantów przedstawieniowych poszczególnych tematów narracyjnych, dewocyjnych czy cykli przedstawieniowych (np. Narodzenie Marii, Zwiastowanie, Narodzenie Chrystusa, Pokłon trzech
króli, Zaśnięcie i Wniebowzięcie Marii, Krzyż, Pieta, Chrystus Umęczony, Tron łaski a Pieta Patris, Immaculata, Ikonografia świętych polskich). Istotą zajęć jest ukazanie związku
dawnej sztuki przedstawieniowej z problematyka religijną, światopoglądową, literacką
i zmian zachodzących w ikonografii pod wpływem nowych prądów myślowych (np. emblematyka) lub wybitnych dział sztuki. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o przykłady
sztuki wczesnochrześcijańskiej, średniowiecznej i nowożytnej. W ramach zajęć prezentowane będą przykłady interpretacji wybitnych dzieł sztuki opartych na analizie ikonograficznej – np. Las Meninas Velázqueza, czy wystrój Kaplicy Pałacowej w Palermo.
Podstawowa literatura:
• Biblia (Pismo Święte – Biblia Tysiąclecia, a także tłum. J. Wujka);
• J. de Voragine, Złota Legenda, Wybór, tłum. J. Pleziowa, oprac. M. Plezia, Warszawa 1983;
• Apokryfy Nowego Testamentu, t.1, Ewangelie apokryficzne, red. M. Strowieyski, Lublin 1986;
• Owidiusz, Metamorfozy (wyd. BN Ossolineum, tłum. A. Kamieńska, S. Stabryła), Wrocław – Warszawa – Kraków 1995;
• C. Ripa, Iconologia, tłum. I. Kania, Kraków 1998;
• Leksykony i podstawowe kompendia:
• E. R. Curtis, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, Kraków 1997;
• Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI und XVII Jahrhunderts, Hrsg. A. Henkel, A.
Schöne, Stuttgart 1976;
• D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990;
• P. Grimal, Śłownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1987;
• K. Künstle, Ikonographie der christlichen Kunst, t.1-2, Freiburg 1926-28;
• Lexikon der christlichen Ikonographie (LCI), wyd. E. Kirschbaum SJ., t.1-8, Rom – Freiburg – Basel... 1968-1976;
• M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989;
• Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, wyd. O. Schmitt i inni, Stuttgart 1937-
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• L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, t.1-6, Paris 1955-1959
• H. Sachs, E. Badstübner, H. Neumann, Christliche Ikonographie in Stichworten, Leipzig 1980;
• G. Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, t.1-4, Gütersloh 1966-1980.

Historia mody – wybrane problemy
dr Piotr Szaradowski
I-II semestr, 30 + 30 godz.
2+2 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami historii mody XIX
i XX wieku. Poruszone zostaną zarówno problemy metodologiczne jak i społeczne czy
estetyczne, po to by dobrze pokazać multidyscyplinarność mody jako zjawiska.
Zajęcia podzielone zostaną na kilka bloków. Pierwszy z nich koncertować się będzie
na materialnych aspektach mody. Pozwoli to uporządkować podstawowe pojęcia, jak
i przyjrzeć się zjawisku mody z innej (najczęściej pomijanej perspektywy). Kolejny blok
pozwoli zrozumieć najważniejsze zmiany społeczne, technologiczne i estetyczne mody
zarówno damskiej, jak i męskiej. Szczególne znaczenie będzie miało zaprezentowania
różnych modeli i koncepcji rozwijania się mody w zależności od danego kraju. Na
zajęciach zostaną skonfrontowane ze sobą modele francuski, angielski i amerykański. Osobnym zagadnieniem będzie moda czasu postmodernizm, która bezpośrednio
związana jest ze współczesnym wzornictwem. Ostatnio moduł dotyczyć będzie aspektu
muzealizacji mody i dyskursu opisywania mody w kategoriach sztuki. Jednocześnie,
w trakcie opisywanych zajęć słuchacze zapoznają się z najważniejszymi teoriami, najważniejszymi projektantami mody, a także samymi ubiorami.
Literatura (wybrana):
• A. Bolton, Manus x Machina. Fashion in the Age of Technology, kat. wyst., Metropolitan Museum
of Art, New York 2016.
• Cuda niewidy, katalog wystawy, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń 2013
• V. Cumming, Understanding Fashion History, B.T. Batsford, London 2004.
• Ch. Dior, Dior i Ja. Autobiografia, przeł. Michał Krzykawski, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław
2014.
• C. Evans, Fashion at the Edge, Yale University Press, New Haven–London 2003.
• P.K. Faryś, Konfekcja damska 1800 – 1914. Produkcja – wzornictwo – handel, Wydawnictwo WFW,
Warszawa, 2019
• Y. Kawamura, The Japanese Revolution in Paris Fashion, BERG, Oxford–New York 2004.
• A. Mackrell Alice, Art and Fashion, Wyd. Batsford, London 2005.
• I. Mida, A. Kim, The Dress Detective. A Practical Guide to object-based Research in Fashion,
Bloomsbury 2015
• A. Sieradzka, Kostiumologia Polska jako nauka pomocnicza historii. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013
• V. Steele (red.), The Berg Companion to Fashion, BERG, Oxford–New York 2010.
• V. Steele, Fifty Years of Fashion: New Look to Now, Yale University Press, London–New Haven
2009.
• V. Steele, Moda warta muzeum: o wzrastającej popularności wystaw o modzie, „Wolę Oko. Półrocznik Historii Sztuki” 2012, nr 2, s. 26–51 (Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań).
• P. Szaradowski Piotr, Elegancja – Francja. Z historii haute couture, Wydawnictwo Dolnośląskie,
Wrocław 2016
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• P. Szaradowski, Wystawy mody i ubiorów – zagadnienia i problemy metodologiczne, „Muzealnictwo”, nr 58, 2017, s. 181-187 (http://muzealnictworocznik.com/resources/html/article/details?id=149697 )
• L. Taylor, Establishing Dress History, Manchester University Press, Manchester–New York 2004.
• M. Toussaint-Samat, Historia stroju, przeł. Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak, Wydawnictwo W.A.B.,
Warszawa 2002.
• K. Trojanowski, Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2014.
• N.J. Troy, Couture Culture: A Study in Modern Art and Fashion, The MIT Press, Cambridge MA
2003.
• C. Wilcox Claire (red.), The Golden Age of Couture. Paris and London 1947–57, kat. wyst. V&A
Publishing, London 2007.

Metody zaliczenia: krótki esej
Podstawy badań architektonicznych
dr Katarzyna Dudlik
II sem., 30 godz.
2 pkt. ECTS
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu
problematyki badań i dokumentacji zabytków architektury. Kurs składać się będzie
z dwóch integralnych części, pierwszej – teoretycznej, poświęconej przede wszystkim
sztuce budowlanej i metodom jej badań oraz drugiej – praktycznej, w ramach której
zdobytą wiedzę przełożymy na próbę analizy i dokumentacji wybranego obiektu.
W ramach pierwszej części zajęć, w sposób syntetyczny zaprezentowane zostaną
historyczne technologie konstrukcyjne: ich charakterystyka, rozwój oraz stosowane
materiały. Wiedza ta pozwoli nam przejść do zagadnień dotyczących rodzajów i sposobów prowadzenia badań architektonicznych. Wychodząc od kwerend bibliograficznych
i archiwalnych, kolejno poruszanymi wątkami będą analizy strukturalne konstrukcji (w
tym stratygrafii i relacji sąsiadujących ze sobą elementów budynku) oraz formy (układu płaszczyznowego i przestrzennego, wymiarów i proporcji). Część teoretyczną dopełnią zajęcia terenowe. W ich ramach podejmiemy się między innymi rozpoznania
nawarstwień obiektu, a także zgłębimy tajniki tradycyjnej i nowoczesnej dokumentacji
pomiarowej oraz wizualnej architektury, w tym rysunkowej, fotograficznej i fotogrametrii.
Literatura (wybrana):
• Badania architektoniczne, historia i perspektywy rozwoju, M. Arszyński i in. (red.), Toruń 2015.
• M. Brykowska, Metody pomiarów i badań zabytków architektury, Warszawa 2003.
• L. Groat, D. Wang, Architectural Research Methods, Hoboken New Jersey 2002.
• Metodyka badań archeologiczno-architektonicznych, red. Z. Kobyliński, Warszawa 1999.
• L. Kajzer, Wstęp do badań archeologiczno-architektonicznych, Łódź 1986.
• H. Kruft, History of Architectural Theory from Vitruvius to Present, Princeton 1994.
• A. Kwaśniewski, Po co badać – jak badać. Uwagi o metodyce współczesnych badań historyczno-architektonicznych i o ich stosowaniu przy adaptacji obiektów zabytkowych, Architectus 2019,
1(57), s. 3-20.
• A. Miłobędzki, Badania nad historią architektury, [w:] Wstęp do historii sztuki (...), t. 1, Warszawa
1973, s. 471-494.
• Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany, red. W. Skowroński, Warszawa 2007.
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• W. Terlikowski i in., Dokumentacja szczegółowa zabytków starożytnych na przykładzie oceny stanu technicznego rzymskich zabudowań w Aleksandrii, Journal of Civil Engineering, Environment
and Architecture 2016, 4, s. 597-606.
• K. Wejchert, Elementy kompozycji architektonicznej, Warszawa 1974.
• Metoda zaliczenia: kolokwium ustne

Krytyka architektoniczna (XX-XXI w.)
Jakub Głaz
II sem., 30 godz.
2 pkt. ECTS
Wiek XX to najbardziej dynamiczny i owocny okres w historii architektury i urbanistyki.
Nowe idee, prądy, negacja dotychczasowych zasad i porządków, rewolucyjne realizacje stanowiły próbę odpowiedzi na wyzwania współczesności: migracje, demokratyzację, postęp nauki i wiedzy o higienie, kryzysy mieszkaniowe. Wreszcie, to czas
powszechnego sięgnięcia po metody przemysłowe i standaryzację oraz narodziny
nowego typu inwestora: państw, które po raz pierwszy wzięły tak wielką odpowiedzialność za kształtowanie przestrzeni oraz powszechne budownictwo mieszkaniowe.
Formy architektury zostały w znacznie większym stopniu podporządkowane funkcji
i technologii. Czasem – w przypadku rozwiązań awangardowych – w sposób radykalny.
Innym razem – służąc autorytarnym lub totalitarnym systemom – kamuflując nowoczesność pod tradycyjnym kostiumem. Architektura była nierzadko elementem gry politycznej i częścią przemian społecznych. Ulegała im, ale i współtworzyła nowe porządki.
Stąd też wiek XX to czas, gdy – po raz pierwszy w historii – architekci i urbaniści bliscy
byli osiągnięcia pozycji demiurga organizującego społeczeństwu życie. Równocześnie u progu obecnego stulecia – szybko strącono ich z piedestału, na który wspięli
się w przebojowy sposób. To również czas architektonicznych manifestów, dyskusji
i zażartych sporów. Na ich gruncie wyrosła współczesna krytyka architektoniczna
uprawiana zarówno przez polemizujących ze sobą projektantów, jak i – trzymających
czasem dystans do opisywanej materii – publicystów i krytyków. Poziom tej krytyki,
w zależności od kraju i historycznego okresu, jest bardzo nierówny. W Polsce tworzy
się ją w zasadzie od nowa, próbując przy tym odpowiedzieć na pytanie o jej rolę, sens
i odbiorcę oraz sposoby analizy architektury i urbanistyki.
Celem zajęć jest zatem szczegółowe przedstawienie i usystematyzowanie zasygnalizowanych wyżej zjawisk, dostarczenie wiedzy o stylach i trendach oraz spojrzenie
w całościowy sposób na relację między nimi a polityką oraz przemianami społecznymi
i technologicznymi. Ukazana zostanie ewolucja myśli i praktyki architektonicznej oraz
urbanistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem Bauhausu, Wchutiemasu oraz działań podejmowanych przez le Corbusiera i CIAM (Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej). Omówiona zostanie też reakcja na ruch nowoczesny, zarówno ze
strony autorytarnych władz, jak i ruchu postmodernistycznego. Przedstawiona będzie
relacja między uniwersalnym, międzynarodowym aspektem architektury nowoczesnej,
a jego indywidualną recepcją przez kraje, regiony i kontynenty.
Wreszcie, omówione zostaną aspekty najnowszej architektury i urbanistyki oraz jej
twórców – ze wskazaniem na zjawisko „starchitektury” i przeciwstawionych mu działań społecznie odpowiedzialnych architektów. Poruszona będzie relacja architektury
z gwałtownie zmieniającym się klimatem i przemianami demograficznymi. Podjęty zostanie temat oddolnych ruchów na rzecz zmian przestrzeni miast oraz kwestia architektury wernakularnej.
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W ramach zajęć przewidziane są spacery badawcze po Poznaniu, którego przestrzeń
i architektura pomoże w konkretny i szczegółowy sposób zobrazować ogólne zagadnienia poruszane podczas wykładów. Na bazie dostarczonej wiedzy poruszony zostanie wieloaspektowy charakter współczesnej krytyki oraz analizy architektury i urbanistyki, z uwzględnieniem różnego poziomu jej potencjalnych odbiorców.
Wybrana literatura:
• R. Banham, Rewolucja w architekturze, Warszawa 1979
• Cz. Bielecki, Gra w miasto, Warszawa 1996
• Le Corbusier, W stronę architektury, Warszawa 2012
• Le Corbusier, Karta Ateńska, Warszawa 2017
• I. Cichońska, K. Popera, K. Snopek, Architektura VII dnia, Wrocław 2016
• A. Cymer, Architektura w Polsce 1945-1989, Warszawa 2018
• M. Czapelski, Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie, Warszawa 2016
• M. Droste 100 years of Bauhaus, 2019
• J. Gehl, Życie między budynkami, Kraków 2009
• W. Gropius Pełnia architektury, Kraków 2014
• H. Grzeszczuk-Brendel, Mieszkanie w mieście. Poznań w kontekście europejskich reform mieszkaniowo-urbanistycznych, Poznań 2018
• S. Izenour, D. Scott Brown, R.Venturi – Uczyć się od Las Vegas, Kraków 2013
• J. Jacobs Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Warszawa 2014
• Ch. Jencks Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987
• Ch. Jencks Architektura późnego modernizmu, Warszawa 1989
• G. Kodym-Kozaczko, Urbanistyka Poznania w XX wieku, Poznań 2017
• R. Koolhaas, Śmieciowa przestrzeń, Warszawa 2017
• S. P. Kubiak, Modernizm zapoznany, Warszawa 2014
• P. Marciniak, Doświadczenia modernizmu, Poznań 2010
• G. Piątek, J. Trybuś Lukier i mięso. Wokół architektury w Polsce po 1989 r., Warszawa 2012
• J. Trybuś, Warszawa niezaistniała, Warszawa 2012
• K. Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa 1984
• I. Wisłocka, Awangardowa architektura polska 1918-1939, Warszawa 1968
Opracowania zbiorowe:
• Atlas architektury Poznania pod redakcją Janusza Pazdera, Poznań 2008
• Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku, pod redakcją Bogny Świątkowskiej, Warszawa 2011
• Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce pod redakcją naukową Jacka Purchli i Żanny Komar, Kraków 2020
• Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka, pod redakcją Lidii Klein i Alicji Gzowskiej, t. I i II,
Warszawa 2013
• Tożsamość. 100 lat polskiej architektury pod redakcją Bolesława Stelmacha i Karoliny Andrzejewskiej-Batko, Warszawa 2019
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Wykłady monograficzne
(II-III rok)

Historiofotia.
Obrazy historii w dziełach
polskiej szkoły filmowej
prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Przedmiotem wykładu będzie wizualizacja historycznych narracji, która za pomocą
środków filmowych zarysowana została w filmach twórców Polskiej szkoły filmowej.
Specyfika owej wizualizacji zostanie naświetlona w perspektywie Benjaminowskiej idei
filmu jako nowoczesnej antysztuki zdolnej do kierowania świadomością mas, w perspektywie sporów o status historiograficznej narracji prowadzonej środkami wizualnymi
oraz w perspektywie historycznych związków XX wiecznego kina i politycznej propagandy.
Zasadniczą treść wykładów – obok kwestii teoretycznych i historycznych stanowić będą
analizy wybitnych przykładów dzieł filmowych powstałych w obszarze Polskiej szkoły
filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Andrzeja Wajdy, Andrzeja Munka, Kazimierza Kutza, a także Wojciecha Jerzego Hasa.
Forma zaliczenia: krótka praca końcowa oparta na materiale omawianym w trakcie
wykładu.
Bazowa literatura:
• W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie mechanicznej reprodukcji, w: tegoż, Twórca jako wytwórca,
przeł. Hubert Orłowski, J. Sikorski, Poznań 1975.
• S. Buck-Morss, Dreamworld and the Catastrophe. The Passing of Mass Utopia in the East and
West, Cambridge Mass., 2002.
• M. Hendrykowski, Styl i kompozycja „Popiołu i diamentu” Andrzeja Wajdy, Katowice 1984.
• I. Grodź, Zaszyfrowane w obrazie. O filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Gdańsk 2008
• K. Kąkolewski, Diament odnaleziony w popiele, Warszawa 2008.
• P. Kenez, The Birth of the Propaganda State. Soviet Methods of Mass Mobilization 1917-1929,
Cambridge 1985.
• Tegoż, Cinema & Soviet Society 1917-1953, Cambridge 1992.
• E. Nurczyńska-Fidelska, Andrzej Munk, Kraków 1982
• M. Maron, Dramat czasu i wyobraźni. Filmy Wojciecha J. Hasa, Kraków 2010.
• T. Lubelski, Historia kina polskiego, Katowice 2009
• T. Lubelski, Wajda, Wrocław 2006.
• R. A. Rosenstone, Historia w obrazach/historia w słowach: rozważania nad możliwością przedstawienia historii na taśmie filmowej, w: Film i historia, red. I. Kurz, Warszawa 2008.
• H. White, Historiografia i historiofotia, w: Film i historia, red. I. Kurz, Warszawa 2008.
• J. Wojnicka, Dzieci XX Zjazdu. Film w kulturze sowieckiej lat 1956-1968, Kraków 2012.
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Bauhaus – geneza, rozwój
i długie trwanie
prof. UWr dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych założeń powstania Bauhausu
w Weimarze oraz omówienie jego działalności w Dessau i Berlinie. Główna narracja
zostanie poprzedzona obszernym wstępem, w którym zostaną omówione najważniejsze ruchy reformatorskie w sztuce II połowy XIX wieku wiodące do wyłonienia grupy
artystów współtworzącej Bauhaus w Weimarze. Główny nacisk zostanie położony na
koncepcje architektoniczne wytworzone w Bauhausie i ich realizacje w Weimarze, Dessau i Bernau oraz wpływ na rozwój awangardy architektonicznej w Niemczech i Europie
Środkowej.
Forma zaliczenia: kolokwium z przezroczy
Orientacyjne tematy wykładów:
• Korzenie Bauhausu w XIX w. i jego długie trwanie w XX/XXI wieku
• Tendencje reformatorskie: Arts and Crafts, secesja, Werkbund, grupy artystyczne: m.in. w Monte
Verita, Rudolf Steiner i znaczenie antropozofii
• Bauhaus przez Bauhausem (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławia i rola H. Poelziga
• Rywalizacja między księstwami: Darmstadt a Weimar na początku XX wiek.
• Weimar i jego środowisko artystyczne od XVIII wieku do 1919 r.
• Założenia i cele Bauhausu w Weimarze: pedagogika, nauczyciele, uczniowie, dzieł.
• Założenia i cele Bauhausu w Dessau i Berlinie: pedagogika, nauczyciele, uczniowie, dzieła
• Wpływ Bauhausu na rozwój awangardy architektonicznej. Wchutemas jako rosyjska kontrpropozycja do Bauhausu
• Osiedla w Niemczech i Czechosłowacji (Zlin). Wrocław a Bauhaus: wystawa Werkbundu WuWA
w 1929r.
• Długie trwanie idei Bauhausu. Myśl architektoniczna Bauhausu w ustrojach totalitarnych
Wybrana literatura
• Gillian Naylor, Bauhaus, z ang. przeł. Ewa M. Biegańska, Warszawa 1977
• Małgorzata Leyko, Teatr w krainie utopii : Monte Verità, Mathildenhöhe, Hellerau, Goetheanum,
Bauhaus, Gdańsk 2012
• 100 Jahre Deutscher Werkbund 1907/2007 [Ausstellungskatalog] / hrsg. von Winfried Nerdinger
; in Zsarb. von Werner Durth ; Mitarb. Mirjana Grdanjski und Markus Eisen ; Architekturmuseum
der Technischen Universität München ; in Zsarb. mit Fachgebiet Geschichte und Theorie der
Architektur (GTA) der Technischen Universität Darmstadt, München 2007
• Hans Poelzig we Wrocławiu : architektura i sztuka : 1900-1916, pod red. Jerzego Ilkosza i Beate
Störtkuhl. Archiwum Budowlane miasta Wrocławia, Wrocław 2000
• Magdalena Droste, Bauhaus: 1919-1933, Köln 2006
• Baumeister der Revolution: Sowjetische Kunst und Architektur 1915-1935, Essen 2011
• Walter Gropius, Pełnia architektury; przeł. Karolina Kopczyńska, Kraków 2014 Bauhaus-Moderne
im Nationalsozialismus : zwischen Anbiederung und Verfolgung, hrsg. von Winfried Nerdinger in
Zusammenarb. mit dem Bauhaus-Archiv, Berlin ; mit Beitr. von Ute Brüning Agnieszka Zabłocka-Kos, Palimpsest weimarski : na marginesie konkursu na projekt Muzeum Bauhausu, [w:] Herito
3/2012, s. 128-145.John V. Maciuika, Ideały i polityka: w stulecie Bauhausu [w:] Herito 2/2019 nr
35, s. 154-169.
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• Patrick Rossler, Bauhaus mädels: a tribute to pioneering women artists, Köln 2019 Siedlungen der
Berliner Moderne,/ Jörg Haspel, Annemarie Jaeggi (Hg.), München 2007
• Droga ku nowoczesności: osiedla Werkbundu 1927-1932, pod redakcją Jadwigi Urbanik, Wrocław
2016
• Bauhaus XX-XXI : dziedzictwo wciąż żywe, Gordon Watkinson, rozmowa Michael Siebenbrodt,
eseje Falk Jaeger i Peter Cachola Schmal, wstęp Jacek Purchla i Angelika Eder, Berlin 2009

„Wystawa w całości jest naszą”.
Kształtowanie narodowej tożsamości
na przykładzie wystaw w Europie Środkowej
w latach 1891-1913
prof. UWr dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos
II semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Na wykładzie zaprezentowane zostaną wystawy przemysłowo-rolnicze, które odbyły się
w Pradze (1891), Lwowie (1894), Libercu (1906), Częstochowie (1909), Poznaniu (1911)
oraz wystawa historyczna we Wrocławiu ( Wystawa Stulecia, 1913). Wskazane zostanie
jaką rolę odgrywały na nich architektura i sztuki plastyczne w kształtowaniu tożsamości
i postaw narodowych. Wystawy przedstawione zostaną w kontekście niezwykle skomplikowanej sytuacji społeczno-politycznej w Europie Środkowej, w której ogromną rolę
odegrało ścieranie się nurtów neoslawistycznych i pangermańskich. Celem wykładu
jest zaprezentowanie złożonej problematyki tych wystaw i otwarcie nowego pola badań
w dziedzinie historii sztuki.
Forma zaliczenia: kolokwium z przeźroczy
Orientacyjne tematy wykładów:
• Ruch wystawowy w XIX wieku
• Sytuacja polityczno-społeczna w Europie Środkowej na przełomie XIX i XX wieku
• Wystawy słowiańskie:
• Królestwo Czeskie i Praga ok. 1890 – skomplikowana sytuacja narodowościowa podstawą organizacji wystawy w 1891 roku, główne założenia Wystawy Jubileuszowej, opis i analiza wystawy
a. Galicja w austriackiej monarchii dualistycznej: Wystawa Rolniczo-Przemysłowa we Lwowie
w 1894, główne założenia i cele, opis i analiza
b. Królestwo Polskie po rewolucji 1905 roku: Wystawa Rolniczo-Przemysłowa w Częstochowie
w 1909 r.
• Wystawy niemieckie
a. Niemieckie północne Czechy: Wystawa rolniczo-przemysłowa w Libercu (Reichenberg, Królestwo
Czeskie) w 1906 r.
b. Niemcy kontra Polacy w zaborze pruskim: Wystawa przemysłowo-rolnicza w Poznaniu w 1911 r.
c. Budowanie bastionu niemczyzny na krańcach Rzeszy: Wystawa Stulecia (historyczna) we Wrocławiu w 1913 r.
Wybrana literatura (ogólne, bez literatury do poszczególnych wystaw)
• Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce
(1821-1929), red. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Iwona Kurz, Paweł Rodak, Warszawa 2017
• Alexander C . T . Geppert, Fleeting Cities: Imperial Expositions in Fin-de-Siècle Europe https://
www.academia.edu/326701/Fleeting_Cities_Imperial_Expositions_in_Fin_de_Si%C3%A8cle_Eu-
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rope oraz inne pozycje tego autora dotyczące wystaw na academia.edu, szczególnie Welttheater:
Die Geschichte des europäischen Ausstellungswesens im 19. und 20. Jahrhundert. Ein Forschungsbericht ( tu przegląd literatury) https://www.academia.edu/326630/Welttheater_Die_Geschichte_
des_europ%C3%A4ischen_Ausstellungswesens_im_19_und_20_Jahrhundert_Ein_Forschungsbericht
• Miklós Székely, Ephemeral architecture in Central and Eastern Europe in the 19th and 21st centuries https://www.academia.edu/30767459/Ephemeral_architecture_in_Central_and_Eastern_Europe_in_the_19th_and_21st_centuries?email_work_card=view-paper

Srebro, porcelana, szkło –
media nowożytnej reprezentacji
prof. UAM dr hab. Piotr Korduba
II semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
W trakcie wykładu zajmiemy się drogami kilku wybranych mediów artystycznych
i ich karierami na usługach europejskiej, świeckiej reprezentacji. Obok odwiecznych
w swym prestiżu srebra i złota oraz tkaniny pojawiły się w czasach nowożytnych szklane zwierciadła i porcelana. Te materiały/przedmioty o nowych właściwościach i walorach nie tylko zaczęły spełniać potrzeby możnych ówczesnego świata, ale stały się też
obszarami konkurencji między nimi. W ich poznawaniu będziemy się zajmowali elementami wiedzy materiałoznawczej i technologicznej, ale przede wszystkim będą nas
one interesowały jako media służące zideologizowanej wypowiedzi, jako komunikatory.
Wychodząc od przedmiotu (klejnotu, naczynia, zwierciadła, sztuki porcelany) przyjrzymy się kolejnym fenomenom, które w oparciu o nie powstały: skarbcom, gabinetom
zwierciadlanym i porcelanowym, seriom tkanin. Będzie to zarazem wędrówka przez
słynne i mniej znane europejskie rezydencje, kolekcje i skarbce, ale też przez ludzką
ciekawość, fascynacje, odkrycia. Postaramy się zobaczyć jak luksusowe i kosztowne
przedmioty stawały się inscenizacją prestiżu, władzy, aspiracji i historycznej pamięci.
Zaliczenie – kolokwium wizualne
Wybrana literatura:
• China – Japan – Meißen. Die Porzellansammlung zu Dresden, U. Pietsch, Dresden 2006
• Glanz des Rokoko. Ludwigsburger Porzellan aus der Sammlung Jansen, Stuttgart 2008
• Das Historische Grüne Gewölbe zu Dresden. Die barocke Schatzkammer, D. Syndram (Hg.),
Dresden 2007
• S. Kacunko, Spiegel – Medium – Kunst. Zur Geschichte des Spiegels im Zeitalter des Bildes,
Munchen 2010
• H.-D. Lohneis, Die deutschen Spiegelkabinette. Studien zu den räumen des späten 17. und des
frühen 18. Jh., München 1985
• Meißen für die Zaren. Porzellan als Mittel sächsisch-russischeer Politik im 18. Jahrhundert, U.
Pieetsch (Hg.), München 2004
• Orden auf königlichem Porzellan, M. Miller (Hg.), Petersberg 2013
• Paris. Life & Luxury in the Eighteenth Century, Charissa Bremer-David (ed.), Los Angeles 2011
• Marcia Pointon, Brilliant Effects: a Cultural History of Gem Stones and Jewellery, New Haven and
London, 2009
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• Glanz der Macht. Kaiserliche Pretiosen aus der Wiener Kunstkammer, P. Rainer (Hg.), Wien 2010
• Pod jedną koroną. Królewskie Zbiory Sztuki w Dreźnie, D. Syndram (Hg.), Warszawa 1997
• D. Scarisbrick, Ch. Vachaudez, J. Walgrave, Brilliant Europe: Jewels from European Courts, Brussels 2007
• Silber und Gold. Augsburger Goldschmiedekunst für die Höfe Europas, R. Baumstark (Hg.), München 1994
• T. A. Stahlbusch, Tafelporzellan und Tischkultur. Vom Barock bis zum Art déco, Augsburg 1998
• D. Syndram, Die Juwelen der Könige. Schmuckensambles des 18. Jahrhunderts aus dem Grünen
Gewölbe, München 2006

Zajęcia w języku angielskim

dla studentów programu Erasmus oraz w ramach programu Epicur;
studenci IHS mogą w nich uczestniczyć traktując je
jako zajęcia problemowo-specjalizacyjne

Old and New Narratives –
Art and Communism in East-Central Europe
dr Magdalena Radomska
I semestr, 30 godz.
6 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
The course will be focused on reevaluation of crucial art-historical narratives in
East-Central Europe from 1945 until 1989. The aim of the course is to outline new
narratives and illustrate new approaches towards art created during communism, such
as – art with marxist background, artistic responses to censorship, gender behind Iron
Curtain, collaborations, exchanges and networks, new borders and new maps, art and
ecology, dynamics of modernism in East-Central Europe, etc. Both foreign students
with diverse backgrounds and Polish students of art history are welcome to join the
course and discussion. The aim of the course is to equip students both with the historical and art historical knowledge and the theoretical framework build with critical texts
discussing problems in question. The course will provide students with the knowledge
of the key texts on modernism in East- Central Europe, familiarity with history of communism in E-C Europe, detailed knowledge on the oeuvre of most important artists and
artistic groups of the region. It will be enriched by the Skype meetings with both art historians and artists crucial for the topics. I do welcome students with various cultural and
educational backgrounds. The course will have a format of a seminar with the crucial
role of discussion and short presentations (if chosen by students). The final evaluation
will take form of an essay on the chosen subject.
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Reading list
• Bartošová, Z. (ed.), Contemporary Slovak Fine Art. 1960-2000. From the First Slovak Investnemt
Group’s Collection, Bratislava 2000.
• Bazin, J., Glatigny P., Piotrowski, P., Art beyond Borders: Artistic Exchange in Communist Europe
(1945-1989), Budapest 2016.
• Bosteels, B. The Actuality of Communism, London-New York 2011.
• Bryzgel, A., Performance Art in Eastern Europe Since 1960, Chicago 2017.
• Fowkes, M., The Green Bloc: Neo-avant-garde Art and Ecology under Socialism, Budapest 2015.
• Groys, B., Art Power, Cambridge, MA 2008.
• Gržinić, M., Retroavangarde, Wien, 1997.
• Kemp-Welsh, K, Networking the Bloc. Experimental Art in Eastern Europe 1965–1981, Manchester
2019.
• Pejić, B. (ed.), Gender Check. Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe, Wien/
Cologne 2011.
• Piotrowski Piotr, In the Shadow of Yalta Art and the Avant-garde in Eastern Europe 1945-1989,
London 2009.
• Šuvaković, M., Impossible Histories: Historic Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes and Post-Avant
Gardes in Yugoslavia, 1918-1991, Cambridge 2003.

Art, Visual Culture and Civil Rights in the USA
dr Filip Lipiński
I semestr, 30 godz.
6 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
The course will focus on the analysis of responses in art and visual culture to the events
in the 1960s and 1970s in the era of Civil Rights movements in the USA. Students will
get familiar with main historical, political and cultural issues in the period under discussion and in this context we will discuss a variety of visual phenomena (artworks, posters, films) which were a platform of protest, emancipation and struggle for the rights
of different social groups: African-Americans, Native-Americans, women, gays etc. We
will also look at contemporary examples of artworks that continue the issues started in
1960s and 1970s.The overall aim of the course is to increase students’ awareness of
visual language in the given period and the political dimension of art and visual culture
in general.
Requirements: good knowledge of English – ability to read academic texts and actively
participate in discussions. General knowledge of history of the US and issues related
to art and visual culture are welcome but not indispensable.
Selected literarture:
=The reading list presents general, exemplary sources. Specific texts assigned for individual classes will be given during the the course.
• M. Berger, For All the World to See. Visual Culture and the Struggle for Civil Rights, New Haven
2010.
• C. Butler, L. G. Mark (eds.), WACK! Art and the Feminist Revolution, New York 2007.
• K. Fitz (ed)., Visual Representations of Native Americans, Heidelberg 2012.
• M. Godfrey, Z. Whitley (eds.), Soul of a Nation. Art in the Age of Black Power, London 2017.
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• P. Hills (ed.), Modern Art in the USA. Issues and Controversies of the 20th Century, Upper Saddle
River 2001.
• M. Ho (ed.), Artists Respond. American Art and Vietnam War 1965-1975, Princeton 2019.
• A. Jones (ed.), A Companion to Contemporary Art Since 1945, Oxford 2006.
• L. Lippard, Mixed Blessings. New Art in Multicultural America, New York 1990.
• D. Lubin, Shooting Kennedy. JFK and the Culture of Images, Berkeley 2003.
• B. Siegler, Signs of Resistance. A Visual History of Protest in America, New York 2018.

Art in Post-communist Europe
dr Magdalena Radomska
II semester, 30 godz.
6 pkt. ECTS
The course will be focused on the artistic response to crucial political events in
Post-communist Europe from 1989 until the present day. Both foreign students with
diverse backgrounds and Polish students of art history are welcome to join the course
and discussion. The aim of the course is to equip students both with the historical
and art historical knowledge and the theoretical framework build with critical texts discussing problems in question. Starting with main entries to post-communism and the
artists’ reaction to the Fall of the Berlin Wall, following classes will problematize art in
transition, 1990s and its narratives (War in the former Yugoslavia, critical art in Poland,
technological progress, performance art in Russia, etc.), artistic responses to nationalism(s), post-communist art and art with marxist background, art and criticism of capitalism and problem of art workers and labour, It will also discuss the problem of new
changing geography and geopolitics – new borders and new maps, main institutions of
contemporary art in C-E Europe and most essential curatorial gestures and exhibitions
in the region. The course will provide students with both the knowledge of oeuvres of
most important artists and artistic groups of the region and of its art history – key art
historians and thinkers on art after 1989. It will be enriched by the Skype meetings with
both art historians and artists crucial for the topics. I do welcome students with various
cultural and educational backgrounds. The course will have a format of a seminar with
the crucial role of discussion and short presentations (if chosen by students). The final
evaluation will take form of an essay on the chosen subject.
Reading list
• András, E. (ed.), Video Art from Central and Eastern Europe 1989-2008, Budapest 2009.
• Astahovska, I. (ed.), Nineties. Contemporary Art in Latvia, Riga 2010.
• Bartošová, Z. (ed.), Contemporary Slovak Fine Art. 1960-2000. From the First Slovak Investnemt
Group’s Collection, Bratislava 2000.
• Bosteels, B. The Actuality of Communism, London-New York 2011.
• Eliot, D., Pejić, B., After the Wall: Art and culture in post-communist Europe, Stokholm 1999.
• Groys, B., Art Power, Cambridge, MA 2008.
• Groys, B., Communist Postcript, London 2010.
• Gržinić, M., Retroavangarde, Wien, 1997.
• Milovac, T. The Misfits. Conceptualist Strategies in Croatian Contemporary Art, Zagreb 2002.
• Milovac, T., Stipančić, B. (ed.), The Baltic Times. Contemporary Art from Estonia, Latvia and Lithuania, Zagreb 2001.
• Pejić, B. (ed.), Gender Check. Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe, Wien/
Cologne 2011.
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• Piotrowski, P., Art and Democracy in Post-Communist Europe, London 2012.
• Piotrowski Piotr, In the Shadow of Yalta Art and the Avant-garde in Eastern Europe 1945-1989,
London 2009.
• Sturcz, J., The Deconstruction of the Heroic Ego: The Artist’s Body as Metaphor in Hungarian Art
from the Mid-80’s to the Present, Budapest 1999
• Šuvaković, M., Impossible Histories: Historic Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes and Post-Avant
Gardes in Yugoslavia, 1918-1991, Cambridge 2003.
• Trossek, A. (ed.), Liina Siib. A Woman Takes a Little Space, 54th International Art Exhibition – La
Biennale di Venezia, Tallin 2011.
• Vild B. (et al.), On Normality. Art in Serbia 1989-2001, Belgrade 2001.

The Art of Classical Greece
dr Wojciech Brillowski
II semestr, 30 godz.
6 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
A thorough analysis of key elements of an artistic tradition, that characterized ancient
Greek world from ca. 480 until ca. 300 BC. Several aspects of this phenomenon will
be discussed: from the cultural, political and social background, through major artistic
schools, personalities, and works of art, as well as causes and effects of its development and spread throughout – and beyond – the Mediterranean world. In doing so,
elements of traditional approach to the Greek art will be employed, as well as more
modern methods of interpretation, developed during last decades in study of classics,
and borrowed from related field of humanities. Moreover, some important questions
will be asked concerning the validity of the term “classical” itself, in relation to the past
and the present.
To pass the course, the student must be present at classes (two absences allowed),
work actively in groups, and submit a written essay by the end of the term.
Bibliography:
• M. Beard, J. Henderson, Classical Art: From Greece to Rome, Oxford – New York 2001,
• J. Burnett Grossman, Looking at Greek and Roman Sculpture in Stone: A Guide to Terms, Styles,
and Techniques, Los Angeles 2003,
• R. Carpenter, Greek Sculpture: A Critical Review, Chicago 1960,
• W.A.P. Childs, Greek Art & Aesthetics in the 4th Century B.C., Princeton 2018,
• I. Jenkins, Greek Architecture and Its Sculpture, Cambridge, Mass. 2006,
• S. Lydakis, Ancient Greek Painting and its Echoes in Later Art, Los Angeles 2004,
• M.M. Miles (ed.), A Companion to Greek Architecture, Malden – Oxford 2016,
• R.T. Neer, The Emergence of Classical Style in Greek Sculpture, Chicago 2010,
• J. Onians, Classical Art and the Cultures of Greece and Rome, New Haven – London 1999,
• O. Palagia (ed.), Greek Sculpture: Function, Materials, and Techniques in the Archaic and Classical
Periods, Cambridge – New York 2008,
• O. Palagia, J.J. Pollitt, Personal Styles in Greek Sculpture, Cambridge 1999,
• J.J. Pollitt, Art and Experience in Classical Greece, Cambridge 1972,
• T.J. Smith, D. Planztos (eds), A Companion to Greek Art, vols. 1-2, Malden – Oxford 2012,
• N. Spivey, Understanding Greek Sculpture: Ancient Meanings, Modern Readings, London 1996,
• N. Spivey, Classical Civilization: Greeks and Romans in 10 Chapters, London 2016,
• A. Stewart, Greek Sculpture, vols. 1-2, New Haven – London 1990,
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• A. Stewart, Classical Greece and the Birth of Western Art, Cambridge 2008,
• A. Stewart, Art in the Hellenistic World, Cambridge – New York 2014,
• D. Tarn Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought,
Princeton 2001,
• C. Vout, Classical Art: A Life History from Antiquity to the Present, Princeton – Oxford 2018,

Epicur Course
Europe’s LGBTQ Histories,
Cultures and Politics:
A Comparative Global Perspective
prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz
II semestr, 30 godz.
6 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
This course aims at comparative and transnational approach to LGBTQ histories, cultures, politics and rights in Europe. European identities will be interpreted through a queer
perspectives. We will examine the late modern and contemporary European histories of
sexuality and love, concentrating on questions of queer subjectivities and memories,
freedom of expression, the cultural representations of desire and love, marriage equality,
censorship and homophobic repression, and the intersection of culture and the politics
of emancipation. This European story will be related to parallel global developments in
20th and 21st century. The historical cultural focus will be on images – visual arts, film, media, theatre, pop culture and sexual politics since the 1960s, paying particular attention to
the contemporary situation in the EU and broader Europe in the 2020s.
Research into and discussions about particular national cases in Europe and globally will be determined by the nationality of students participating in the course. The
interdisciplinary nature of the seminar makes it open and relevant to students from
such disciplines as European Studies; Global Studies; History; Art History, Cinema and
Theater Studies, Gender Studies and Law.
Requirements:
Seminars will be organized around discussion about reading from the syllabus and
around individual students’ presentations of selected topics. On a rotating basis, each
student will give a couple of brief presentations that should include visual material
and the obligatory readings. Toward the end of the semester each student will deliver
a longer talk on their research for the final paper. Therefore the ability to critically understand and summarize academic and journalistic texts is necessary, as well as the skills
of in class presentations and academic writing. The general knowledge of European
history and current politics would be appreciated.
Bibliography
• Anthonissen, Anton, and Straaten Evert van, Queer!? Visual Arts in Europe 1969-2019 , Amsterdam: Waanders Uitgevers, 2019.
• Ayoub, Phillip, When States Come Out: Europe’s Sexual Minorities and the Politics of Visibility,
Cambridge University Press, 2016
• Ayoub, Phillip (ed.), LGBT Activism and the Making of Europe: A Rainbow Europe?, Palgrave
Macmillan , 2014
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• Beger, Nico J., Tensions in the Struggle for Sexual Minority Rights in Europe. Que(e)rying Political
Practices. Manchester and New York: Manchester University Press, 2004.
• Blake, Nayland, Lawrence Rinder and Amy Scholder. eds. In a Different Light. Visual Culture,
Sexual Identity, Queer Practic.e San Francisco: University Art Museum and Pacific Film Archive,
University of California at Berkeley, City Lights Books, 1995.
• Clapman, Andrew, Waaldijk, Kees (eds.), Homosexuality: an European Community Issue. Essays
on Gay and Lesbian Rights in European Law and Policy , Martin Nishoff Publisher, 1993.
• Cook, Mark & Evans, J.V., eds. Queer Cities, Queer Cultures: Europe since 1945. London: Bloomsbury, 2014.
• Dyer, Richard. Now You See It. Studies on Lesbian and Gay Film. New York, London: Routledge,
1990.
• Faderman, Lilliana. The Gay Revolution. The Story of the Struggle. New York, London, Toronto,
Sydney: Simon & Schuster, 2015.
• Fejes Narcisz, Balogh Andrea (eds), Queer Visibility in Post-socialist Cultures, Bristol, Chicago,
Intellect, 2013.
• Getsy, David J. ed. Queer Art. Documents of Contemporary Art. London: Whitechapel Gallery, The
MIT Press, 2016.
• Griffiths, Robin and Mark, eds. Queer Cinema in Europe. Bristol, Chicago: Intellect, 2008.
• Healey, Dan. Russian Homophobia from Stalin to Sochi. London: Bloomsbury Academic, 2017.
• Horne, Peter and Lewis Reina, eds. Outlooks. Lesbian and Gay Sexualities and Visual Cultures.
London, New York: Routledge,1996.
• Duberman, Martin, ed. Hidden From History: Reclaiming the Gay and Lesbian Past. New York:
Penguin, 1989.
• Kitliński, Tomasz. Dream? Democracy! A Philosophy of Horror, Hope & Hospitality in Art & Action.
Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press 2014.
• Kulpa, Robert and Joanna Mizielinska (ed.), De-Centring Western Sexualities Central and Eastern
European Perspectives , London: Ashgate, 2011.
• Leszkowicz, Pawel. Ars Homo Erotica (exhibition catalogue). Warsaw: The National Museum of
Art, CePed, 2010.
• Lord, Catherine and Meyer Richard, eds. Art & Queer Culture. London, New York: Phaidon 2013.
• Miller, Neil. Out of the Past. Gay and Lesbian History from 1869 to the Present. London, New York:
Vintage, 1995.
• Nussbaum, Martha C. Sex and Social Justice. Oxford: Oxford University Press, 2000.
• Nussbaum, Martha C. From Disgust to Humanity. Sexual Orientation and Constitutional Law.
Oxford: Oxford University Press, 2000.
• -Rosello, Mireille, ed. What’s Queer about Europe? Productive Encounters and Re-enchanting Paradigms. Fordham University Press, 2014.
• Tin, Louis-Georges. ed. The Dictionary of Homophobia: A Global History of Gay & Lesbian Experience. Vancouver: Arsenal Pulp Press, 2008.

68

STUDIA
II STOPNIA

seminarium

obowiązkowe
obowiązkowe

konwers.
konwers.
zaj. terenowe

III Metodologia

IV Współczesna kultura wizualna

ćwiczenia

wykład

VII Wykład monograficzny III

VIII Język obcy – lektorat

konwers.

VI Zajęcia problemowo-specjalizacyjne II

obowiązkowe

do wyboru

do wyboru

obowiązkowe

seminarium

V Objazd zabytkoznawczy

do wyboru

seminarium

do wyboru

obowiązkowe

II Seminarium magisterskie

I rok / II semestr

ćwiczenia

I Seminarium ogólne I

VII Język obcy – lektorat

wykład

do wyboru

do wyboru

wykład

V Wykład monograficzny I

VI Wykład monograficzny II

obowiązkowe
do wyboru

konwers.

obowiązkowe

obowiązkowe

do wyboru

do wyboru

Status zajęć

konwers.

Historia doktryn artystycznych

2.

IV Zajęcia problemowo-specjalizacyjne I

Historia doktryn artystycznych

1.

wykład

seminarium

II Seminarium warsztatowe

I rok / I semestr

Forma zajęć

I Seminarium ogólne I (całoroczne)

Nazwa przedmiotu / modułu

III Historia doktryn artystycznych

Lp.

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

310

30

30

30

40

60

60

30

30

270

30

30

30

30

30

60

90

30

30

Liczba
godzin

DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIACH PRZED ROKIEM AK. 2021/2022
(Studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki, 4 semestry, 120 punktów ECTS)

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

egzamin

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

Forma zaliczenia

37

2

3

2

3

4

4

13

6

30

2

3

3

2

2

6

8

6

6

ECTS

Forma zajęć

30

seminarium
specjalizacyjne

Zajęcia specjalizacyjne II

2.

V Egzamin dyplomowy
150

4 tyg.

30

wykład

Zajęcia specjalizacyjne I

1.

praktyka

60

30

seminarium
specjalizacyjne

60

30

30

obowiązkowe

do wyboru

90

30

30

30

Liczba
godzin

wykład

seminarium

do wyboru

do wyboru

do wyboru

Status zajęć

Moduł specjalistyczny do wyboru spośród: krytyka artystyczna,
konserwatorstwo, kuratorstwo, nowe media etc. (II)

Zajęcia specjalizacyjne II

2.

IV Praktyka muzealna / konserwatorska / kuratorska

III

Zajęcia specjalizacyjne I

1.

Moduł specjalistyczny do wyboru spośród: krytyka artystyczna,
II
konserwatorstwo, kuratorstwo, nowe media etc. (I)

II rok / IV semestr

konwers.

III Zajęcia problemowo-specjalizacyjne III

I Przygotowanie pracy dyplomowej: seminarium magisterskie

wykład

seminarium

II rok / III semestr

I Przygotowanie pracy dyplomowej: seminarium magisterskie (całoroczne)

Nazwa przedmiotu / modułu

II Wykład monograficzny IV

Lp.

egzamin

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

Forma zaliczenia

35

4

2

4

4

8

4

4

8

13

18

2

3

13

ECTS

VII Język obcy – lektorat

Moduł I: zajęcia 3
ćwiczenia

wykład

1.

VI Wykład monograficzny II

obowiązkowe

do wyboru

do wyboru

obowiązkowe

konwers.
wykład

Doktryny artystyczne

2.

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

do wyboru

do wyboru

obowiązkowe

do wyboru

do wyboru

obowiązkowe

do wyboru

do wyboru

Status zajęć

wykład

zaj. terenowe

sem. dyplomowe

seminarium

I rok / II semestr

ćwiczenia

wykład

.

V Moduł specjalistyczny do wyboru I (2) (całoroczny)

Doktryny artystyczne

1.

IV Doktryny artystyczne

III Objazd zabytkoznawczy

II Seminarium magisterskie (trzysemestralne)

I Seminarium ogólne I (całoroczne)

VI Język obcy – lektorat

V Wykład monograficzny I

Moduł I: zajęcia 2

2.

konwers.

Moduł I: zajęcia 1

1.

IV Moduł specjalistyczny do wyboru I (1) (całoroczny)

seminarium
konwers.

seminarium

II Seminarium warsztatowe

I rok / I semestr

Forma zajęć

I Seminarium ogólne I (całoroczne)

Nazwa przedmiotu / modułu

III Metodologia

Lp.

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA (MAGISTERSKICH) 2021/2022

280

30

zaliczenie z notą
zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

36

2

3

4
30

30

3

5

8

3

9

7

30

2

3

4

4

8

4

6

7

ECTS

4

zaliczenie z notą

egzamin

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

Forma zaliczenia

30

30

60

90

40

30

30

240

30

30

30

30

60

60

30

30

Liczba
godzin

DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIACH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Moduł II: zajęcia 2

2.

wykład

Moduł II: zajęcia 3

IV Wykład monograficzny IV

1.

praktyka
konwers.

II Praktyka muzealna / konserwatorska / kuratorska

sem. dyplomowe

II rok / IV semestr

wykład

.

III Moduł specjalistyczny II (2) (całoroczny)

I Seminarium magisterskie (trzysemestralne)

IV Wykład monograficzny III

Moduł II: zajęcia 1

1.

do wyboru

do wyboru

obowiązkowe

do wyboru

do wyboru

do wyboru

obowiązkowe

konwers.
konwers.

II Dzieje sztuki: współczesne nurty badawcze

Status zajęć

III Moduł specjalistyczny do wyboru II (1) (całoroczny)

II rok / III semestr

Forma zajęć

do wyboru

I Seminarium magisterskie (trzysemestralne)

Nazwa przedmiotu / modułu

sem. dyplomowe

Lp.

250

zaliczenie z notą
zaliczenie z notą

30

3

4
30

30

8

15

24

3

4

4

8

4

9

ECTS

4

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą
/ egzamin
magisterski

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

zaliczenie z notą

Forma zaliczenia

30

160

30

180

30

30

30

60

60

30

Liczba
godzin

INFORMACJE O ZAJĘCIACH
I. ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE –
PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH LAT STUDIÓW
Metodologia (I rok)
prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski
I semestr, 60 godz.
4 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Warunki zaliczenia:
1 – obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne najwyżej cztery nieobecności w semestrze bez względu na przyczynę, usprawiedliwienie absencji ponad
ten limit możliwe tylko w szczególnych przypadkach, pod warunkiem uprzedniego
porozumienia z prowadzącym);
2 – terminowe przygotowanie, zadowalające opanowanie i poprawne omówienie na
zajęciach przydzielonych tekstów (w większości anglojęzycznych);
3 – pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego.
Zajęcia te stanowią istotne dopełnienie wykładu ze Wstępu do historii sztuki, prowadzonego na pierwszym roku studiów licencjackich. Służą znacznemu rozwinięciu i poszerzeniu wiedzy o problematyce metodologicznej historii sztuki w związku z ogólną
metodologią nauk historycznych i teorią interpretacji. Wiedza ta pozwoli studentom
poprawnie operować warsztatem naukowym i umożliwi świadomy, refleksyjny wybór
własnej drogi badawczej w obrębie dyscypliny.
Formuła zajęć łączy w sobie elementy konwersatorium i wykładu porządkującego dyskutowane zagadnienia, których ujęcie ma na celu analiza szeregu ważnych z metodologicznego punktu widzenia tekstów.
Literatura:
• W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, Gdańsk 2004;
• M. Heidegger, Źródło dzieła sztuki, w: idem, Drogi lasu, Warszawa 1997, s. 7-62
• M. Schapiro, Martwa natura jako przedmiot osobisty – nota o Heideggerze i van Goghu, w: Estetyka
w świecie, t. 3, red. M. Gołaszewska, Kraków 1991;
• J. Derrida, Restytucje, rozdział książki Prawda w malarstwie, Gdańsk 2003;
• K. R. Popper, Logika odkrycia naukowego, Warszawa 1977;
• K. R. Popper, Nędza historycyzmu, Warszawa 1999;
• K. R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 1993;
• K. R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 2012;
• C. G. Hempel, P. Oppenheim, Studies in the Logic of Explanation, „Philosophy of Science” 1948,
Vol. 15, nr 2;
• C. G. Hempel, Rational Action, „Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association” 1961-62, Vol. 35, s. 5-23;
• C. G. Hempel, Explanation in Science and History, w: Frontiers of Science and Philosophy, ed. R.
D. Colodny, Pittsburgh 1962, s. 9-19;
• E. D. Hirsch, Validity in Interpretation, New Haven and London 1967;
• C. Ginzburg, Tropy. Korzenie paradygmatu poszlakowego, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”,
2006, t. 39;
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• E. Panofsky, Neoplatoński ruch we Florencji i w północnych Włoszech, w: idem, Studia z historii
sztuki, Warszawa 1971;
• W. Friedlaender, La tintura delle rose (the Sacred and Profane Love) by Titian, “The Art Bulletin”,
1938, Vol. 20, No. 3;
• L. B. Philip, The Prado Epiphany by Jerome Bosch, “The Art Bulletin”, Vol. 35, No. 4 (Dec., 1953);
• W. Fraenger, Tysiącletnie królestwo. Zarys interpretacji, w: idem, Bosch, Warszawa 2010;
• E. Panofsky, Trzy ryciny Albrechta Dürera: “Rycerz, śmierć i diabeł”…, w: idem, Studia z historii
sztuki, Warszawa 1971;
• J. Stumpel, Dürer and Death: on the iconography of “Knight, Death and the devil”, “Simiolus:
Netherlands Quarterly for the History of Art”, Vol. 34, No. 2 (2009/2010);
• E. H. Gombrich, The Evidence of Images, w: Interpretation: Theory and Practice, ed. Ch. S. Singleton, Baltimore 1969;
• E. H. Gombrich, Aims and Limits of Iconology, w: idem, Symbolic Images. Studies in the art of the
Renaissance, London 1972;
• C. Gilbert, On Subject and Not-Subject in Italian Renaissance Pictures, “The Art Bulletin”, Vol. 34,
No. 3 (Sep., 1952);
• C. Gilbert, Piero della Francesca’s Flagellation: The Figures in the Foreground, “The Art Bulletin”,
Vol. 53, No. 1 (Mar., 1971);
• M. Lavin, Piero della Francesca’s Flagellation: The Triumph of Christian Glory, “The Art Bulletin”,
Vol. 50, No. 4 (Dec., 1968);
• L. Borgo, New Questions for Piero’s ‘Flagellation’, “The Burlington Magazine”, Vol. 121, No. 918
(Sep., 1979);
• J. Hoffman, Piero della Francesca’s “Flagellation”. A Reading from Jewish History, “Zeitschrift für
Kunstgeschichte”, 44. Bd., H. 4 (1981);
• M. Meiss, “Ovum Struthionis”: Symbol and Allusion in Piero della Francesca’s Montefeltro Altarpiece, w: idem, The Painter’s Choice: Problems in the Interpretation of Renaissance Art, New York
1976;
• I. Ragusa, The Egg Reopened, „The Art Bulletin”, Vol. 53, No. 4 (Dec., 1971);
• C. Gilbert, “The Egg Reopened” Again, “The Art Bulletin”, Vol. 56, No. 2, Medieval Issue (Jun.,
1974);
• O. Bätschmann, Anleitung zur Interpretation: Kunstgeschichtliche Hermeneutik, w: Kunstgeschichte: Eine Einführung, Hrsg. H. Belting, H. Dilly, W. Kemp, W. Säuerlander, M. Warnke, Berlin 1988;
• M. Baxandall, Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures, New Haven and
London 1985;
• M. Fried, Absorption and Theatricality: Painting and Beholder in the Age of Diderot, Chicago 1980;
• M. Fried, Painter into Painting: On Courbet’s “After Dinner at Ornans” and “Stonebreakers”, „Critical
Inquiry”, Vol. 8, No. 4 (Summer, 1982);
• M. Fried, Courbet’s Realism, Chicago and London 1990
• M. Fried, Thoughts on Caravaggio, “Critical Inquiry”, Vol. 24, No. 1 (Autumn, 1997);
• N. Bryson, Tradition and its discontents; David and the problem of inheritance, w: idem, Tradition
and Desire: From David to Delacroix, Cambridge 1984;
• N. Bryson, Art in Context, w: Studies in Historical Change, ed. R. Cohen, Charlottesville 1992;
• H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2010;
• D. Carrier, Piero della Francesca and His Interpreters: Is There Progress in Art History?,
• “History and Theory”, Vol. 26, No. 2 (May, 1987);
• D. Carrier, Erwin Panofsky, Leo Steinberg, David Carrier: The Problem of Objectivity in Art Historical
Interpretation, “The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, Vol. 47, No. 4 (Autumn, 1989);
• D. Carrier, Principles of Art History Writing, University Park 1991;
• D. Carrier, Originality and Repetition in Poussin’s Scholarship, w: idem, Poussin’s Paintings: A Study in Art-Historical Methodology, London 1993;
• E. H. Gombrich, “Orion” Poussina, w: idem, Pisma o sztuce i kulturze, Kraków 2011;
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• D. Carrier, Blindness and the Representation of Desire, w: idem, Poussin’s Paintings…;
• H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Warszawa 2004;
• M. Bal, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, Kraków 2012;
• M. Bal, Reading „Rembrandt”: Beyond the Word-Image Opposition, Cambridge 1991;
• M. Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, Warszawa 2012;

Historia doktryn artystycznych (I rok)
prof. UAM dr hab. Łukasz Kiepuszewski,
prof. UAM dr hab. Michał Haake
II semestr, moduł 90 godz.:
60 godz. wykładu i 30 godz. konwersatorium
8 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: egzamin
Celem zajęć jest zdobycie umiejętności swobodnego posługiwania się pojęciami estetyki i teorii sztuki na płaszczyźnie historycznej. Przedmiotem wykładów i konwersatoriów są m.in. koncepcje mimesis i iluzji, formy ikonoklazmu od średniowiecza do
nowoczesności, dzieje pojęć teoretycznych (np. disegno, nieskończoność, malowniczość, wzniosłość, stimmung, symbol i alegoria) i idei estetycznych dotyczących
procesu twórczego, materii sztuki, wyobraźni, non-finito, przedstawień ciała, akademii
artystycznych oraz autorefleksja artystyczna i wizualne formy manifestacji teorii sztuki.
Literatura podstawowa:
• W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1-3, Warszawa 2009 (i wcześniejsze)
• W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2011 (i wcześniejsze)
• Wybór tekstów źródłowych z serii Historia doktryn artystycznych, J. Białostocki (red), t. 1-3 (kilka
wydań od 1988)
Do konwersatoriów literatura podawana jest na bieżąco.

Egzamin ma charakter ustny. Jest to egzamin z literatury oraz wykładu. Zdający otrzymuje na wstępie cztery krótkie pytania testowe – szczegółowe i dwa pytania zasadnicze
– problemowe.
Objazd zabytkoznawczy (I rok)
prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz,
dr Dorota Molińska
II semestr, 40 godz. (5 dni) zajęć terenowych
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dziełami sztuki określonego regionu, miasta
lub według klucza tematycznego i wykształcenie umiejętności interpretacji dzieł „w terenie”. Zajęcia polegają na wspólnej analizie i interpretacji in situ dzieł ważnych z punktu
widzenia rozwoju sztuki w Polsce. Punktem wyjścia i wprowadzeniem do dyskusji przy
poszczególnych obiektach są referaty przygotowane przez studentów. Literatura podawana jest w zależności od trasy objazdu (która jest w każdym roku inna).
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Warunki zaliczenia: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie referatu na temat
określonego obiektu; po objeździe uczestnicy zobowiązani są do zaliczenia kolokwium
z omawianego materiału. W ocenie końcowej brane są pod uwagę wszystkie te elementy.
Praktyki zawodowe:
muzealna/konserwatorska/kuratorska (II rok)
opiekun z ramienia IHS: prof. UAM dr hab. Łukasz Kiepuszewski
4 tygodnie w wybranym przez studenta, niekolidującym z zajęciami terminie
2 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
UWAGA: Odbycie praktyki ma na celu nie tylko „zaliczenie” – przy wyborze miejsca
praktyki warto pamiętać, że jest to niepowtarzalna okazja zapoznania się z Instytucjami,
których później, po studiach, nie będzie już dane Państwu oglądać „od kuchni”. Radzimy przy tym uwzględniać zarówno zainteresowania, jak plany naukowe i życiowe, nie
pomijając szalonych marzeń.
Studenci odbywają praktykę w wybranych przez siebie Instytucjach (przede wszystkim: w muzeach, biurach konserwatorskich i galeriach sztuki). Ponieważ honorujemy
wyłącznie praktyki odbywane w placówkach gromadzących i udostępniających zbiory
bądź organizujących wystawy dzieł sztuki, lub też zajmujących się nadzorem konserwatorskim – dobrze jest skonsultować uprzednio wybór miejsca praktyki z osobą upoważnioną do tego z ramienia Instytutu (prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski). Najlepiej też
dokonać w wybranym miejscu osobistego „rozpoznania” lub uczynić to za pośrednictwem osoby upoważnionej z ramienia Instytutu (JK).
Przyjęcie studenta na praktyki odbywa się w wybranej Instytucji zazwyczaj na podstawie pisemnego SKIEROWANIA, które wystawia osobiście i potwierdza swoim podpisem
prowadzący z ramienia Instytutu, w godzinach dyżurów (JK). W przypadkach, gdy Instytucja przyjmująca życzy sobie zawrzeć oprócz tego „POROZUMIENIE W SPRAWIE
PRAKTYK” z Uniwersytetem, student powinien pobrać formularz takowego tegoż „Porozumienia”, wydrukować go w dwóch egzemplarzach, wypełnić, okazać do akceptacji
osobie odpowiedzialnej z ramienia Instytutu (JK) po czym zanieść do Dziekanatu, jako
że porozumienie wymaga podpisu Prodziekana ds. studenckich. Po odebraniu obu
podpisanych egzemplarzy „Porozumienia” należy je dostarczyć Instytucji przyjmującej
na praktyki, a po podpisaniu ich przedstawiciela tejże Instytucji – jeden egzemplarz
złożyć w Sekretariacie Instytutu Historii Sztuki UAM na półeczce osoby upoważnionej
z ramienia Instytutu (JK).
Zaliczenie praktyk możliwe jest tylko na podstawie pisemnego oświadczenia Instytucji
przyjmującej o odbyciu tychże w przepisanym wymiarze, poświadczonego podpisem
i właściwą pieczęcią, przy czym praktyka może być dzielona pomiędzy dwie lub trzy Instytucje. Oświadczenie o odbyciu praktyki nie musi zawierać oceny (chyba, że student
sobie tego życzy), nie ma też potrzeby prowadzenia dziennika praktyk. Uwaga: można
też zaliczyć jako praktykę płatną pracę w wybranej Instytucji.
Po zapoznaniu się z oświadczeniem o odbyciu praktyk w przepisanym wymiarze, osoba upoważniona do tego z ramienia Instytutu (JK) zalicza studentowi praktyki za pośrednictwem systemu USOS.
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II. ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
Seminaria warsztatowe
(I rok)
Seminarium warsztatowe:
Popularyzowanie życia artystycznego
(na przykładzie Poznania)
prof. UAM dr hab. Piotr Korduba
I semestr, 30 godz.
6 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności zdobywania i transmisji informacji naukowej zorientowanej na szerszego odbiorcę. Zadania takie stoją przed przyszłymi historykami sztuki prowadzącymi zarówno działalność badawczą i dydaktyczną jak i w szerokim rozumieniu popularyzatorską (np. w instytucjach kultury). Laboratorium naszej
pracy będzie dawne i współczesne życie artystyczne Poznania z celem wykształcenia
profesjonalnych metod jego popularyzacji. Będziemy zatem ćwiczyli umiejętność sformułowania tematu, gromadzenie i krytyczną selekcję koniecznych informacji z literatury, źródeł ikonograficznych oraz prasowych. Część naszych spotkań będzie polegała
na zbieraniu praktycznych doświadczeń w zakresie kwerend bibliotecznych, archiwalnych, muzealnych i galeryjnych, a także na próbie pozyskiwania wiedzy w formule wywiadu (historia oralna). Naszym ostatecznym zamiarem będzie praca nad warsztatem
krótkich pisemnych i ustnych form wypowiedzi, tworzeniu komunikatów i omówień,
przygotowania projektów spacerów naukowych, konferencji, spotkań dyskusyjnych.
Seminarium ma równocześnie zachęcać do własnych twórczych poszukiwań interesujących zadań popularyzatorskich w obszarze architektury, urbanistyki, sztuki parków
i ogrodów, sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, kolekcjonerstwa, obrotu dzieł
sztuki i antyków oraz dziejów instytucji. Ich ograniczenie do Poznania i ewentualnie najbliższych okolic, ma ułatwić ćwiczenie w zdobywaniu materiałów badawczych, kontakt
z właściwymi instytucjami i osobami.
Warunkiem zaliczenia zajęć jest sumienne i poprawne wykonywanie zadań, które będą
dotyczyły zarówno prac samodzielnych jak i grupowych. Przewiduje się krótkie zadania
ustne i pisemne. Dopuszczam dwie nieusprawiedliwione nieobecności.
Wybrana literatura:
• Architektura Poznania w XX wieku, red. T. Jakimowicz, Poznań 2005
• Atlas architektury Poznania, red. J. Pazder, Poznań 2008
• W. Czarnecki, Zasady projektu zieleni w planie ogólnym miasta Poznania, Poznań 1932
• Dzieje Poznania do roku 1793; Dzieje Poznania w latach 1793-1945, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, Poznań 1988, 1994
• Galeria Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Poznaniu. Przewodnik, red. J. Dziubkowa,
Poznań 2008
• Galerie Poznania wczoraj i dziś, oprac. W. Makowiecki, M. Pawłowski, Poznań 2004
• GK Collection #1 [kolekcja Grażyny Kulczyk], red. P. Leszkowicz, Poznań 2006
• W. Gałka, O architekturze i plastyce dawnego Poznania do końca epoki baroku, Poznań 2001
• H. Grzeszczuk-Brendel, Mieszkanie w mieście. Poznań w kontekście europejskich reform miesz-
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kaniowo-urbanistyczno, Poznań 2018
• „Kronika Miasta Poznania” 1923-2019
• S. P. Kubiak, Modernizm zapoznany. Architektura Poznania 1919-1939, Warszawa 2014
• P. Marciniak, Doświadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL,
Poznań 2010
• P. Matusik, Historia Poznania, t. 1-4, Poznań 2021
• Młoda sztuka Poznania, red. S. Janecki, Poznań 1986
• Z. Ostrowska-Kębłowska, Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1780-1880, Poznań
1982
• A. Robakowska, J. Trybuś, Od Zamku do Browaru. O architekturze Poznania ostatnich stu lat,
Poznań 2005
• J. Skuratowicz, Architektura Poznania 1890-1918, Poznań 1991
• J. Skuratowicz, L. Szurkowski, Secesja w architekturze Poznania, Poznań 2002
• „Studia Muzealne”, 1953-2013

Seminarium warsztatowe:
Popularyzowanie nauki
dr Dorota Łuczak
I semestr, 30 godz.
6 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Akademicki dyskurs, przesiąknięty specjalistycznym językiem, a czasami nawet żargonem, często nie jest dostępny dla szerszego grona odbiorców. Tymczasem rozpowszechnianie wiedzy o sztuce i historii sztuki jest zarówno obowiązkiem akademików,
jak i absolwentów historii sztuki, którzy podejmują pracę w zawodzie. Zaproponowane
przeze mnie seminarium warsztatowe wynika właśnie z docenienia i podkreślenia wagi
naszej roli jako popularyzatorów wiedzy, a jego celem jest zapoznanie uczestników
z różnorakimi formami jej przekazywania. Wspólnie zastanowimy się nad relacją między
wybranymi środkami prezentacji i sposobami mówienia o sztuce a określoną grupą odbiorców i zamierzonym przez nas efektem. W dużym stopniu skupimy się na cyfrowych
narzędziach, które w sposób znaczący zapośredniczają dzisiaj odbiór dzieła sztuki. W
praktyce uczestnicy seminarium będą pracować nad takimi zadaniami jak: omówienie
wystawy, prezentacja własnej pracy, analiza dzieła w formie cyfrowej prezentacji, wywiad, materiały prasowe, program towarzyszący wystawie, wypowiedź przed kamerą,
a także warsztaty dla osób niewidzących i niedowidzących. Zajęcia będą realizowane
metodą projektu, a podstawą zaliczenia seminarium staną się wykonane zadania.
Literatura:
• Edukacja kulturalna jako projekt publiczny?, Agata Skórzyńska, Marta Kosińska, Karolina Sikorska,
Poznań 2012
• Hogsden C., Poulter E. K., The real other? Museum objects in digital contact networks, „Journal
of Material Culture”, 2012, vol. 17, s. 265-286.
• Więckowski R., Sztuka prezentowania sztuki, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,
(https://www.nimoz.pl/files//articles/147/Sztuka_prezentowania_sztuki.pdf)

•
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Seminaria ogólne
(I rok)
Seminarium ogólne:
Średniowieczne „multimedia“
czyli systemy obrazowe
prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz
I-II semestr, 60 godz.
14 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Średniowieczne dzieła sztuki bardzo często były całościami złożonymi z wielu obrazów. Mogły one także łączyć różne gatunki sztuk przedstawiających (np. malarstwo
tablicowe i złotnictwo, malarstwo ścienne i witraż, witraż i rzeźbę etc.) ale także struktury architektoniczne. Dopiero uwzględnienie skomplikowanych niejednokrotnie relacji
w obrębie tych zespołów pozwala zrozumieć właściwie sens średniowiecznych dzieł
sztuki. Seminarium będzie skupione na analizie i interpretacji takich „multimedialnych“
struktur.
Lektury wprowadzające:
• Artistic Integration in Gothic Buildings, ed. by Virginia Chiefo Raguin, Kathryn Brush, Peter Draper,
Toronto 1995
• Michael Viktor Schwarz, Visuelle Medien im christlichen Kult. Fallstudien aus dem 13. bis 16.
Jahrhundert, Wien – Köln – Weimar 2002
• Wolfgang Kemp, Christliche Kunst. Ihre Anfänge, ihre Strukturen, München 1994
• A Companion to Medieval Art. Romanesque and Gothic in Northern Europe, ed. by Conrad Rudolph, Malden – Oxford – Chichester 2010 [Blackwell Companions to Art History, 2.]

Seminarium ogólne:
Sztuka z pogranicza
dr Magdalena Radomska
I-II semestr, 60 godz.
14 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Tytuł seminarium nawiązuje do tytułu wystawy Manifesta 3 w Lublanie, której kuratorem
był Igor Zabel – Borderline Syndrome Energies of Defence i poświęcony będzie problemowi granic we współczesnej sztuce globalnej – pracom związanym ze zjawiskiem
migracji, uchodźstwa, granic międzypaństwowych, biometrycznych społecznych, etnicznych i ekonomicznych. Kolejne zajęcia poświęcone będą pracom artystycznym
problematyzującym pozostałości granic zimnowojennych (Blok Wschodni – Zachód,
NRD-RFN) oraz status nowo powstałych granic po 1989 roku (Między Czechami i Słowacją, między państwami dawnej Jugosławii powstającym w Strefie Gazy, czy wobec
ruchów separatystycznych w dawnych Republikach Radzieckich, na granicy Ameryki
Północnej i Łacińskiej (Meksyk, ale także – sztuka kubańska wobec imperializmu amerykańskiego, etc). Znaczna część zajęć poświęcona będzie zjawiskom współczesnych
migracji w kontekście procesów globalizacji z omówieniem podstawowych tekstów
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poświęconych sztuce globalnej, zjawisku globalizacji oraz projektom wobec nich polemicznych.
Literatura:
• Anděl Jasroslav, Cartographies of Hope: Change Narratives, Praha 2013.
• Eliot, David., Pejić, Bojana., After the Wall: Art and culture in post-communist Europe, Stokholm
1999.
• Kukurova Lenka [ed.], Fear of the Unknown, Bratislava 2016.
• Mignolo Walter, The Idea of Latin America, Oxford 2005.
• Targońska Agnieszka, Uwaga! Granica = Attention! Border, lublin 2017.
• Zabel Igor [ed.], Borderline Syndrome Energies of Defence, Lublana 2016.

Moduły specjalistyczne (I-II rok)
Każdy student wybiera z oferty jeden moduł specjalistyczny i realizuje w danym
roku akademickim wszystkie wchodzące w jego skład zajęcia w obu semestrach
Moduł specjalistyczny I:
Badania architektoniczne
prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz,
dr Aleksandra Paradowska,
dr Wojciech Brillowski,
dr Tomasz Ratajczak
I-II semestr, moduł 90 godz.
12 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami dokumentacji
obiektów architektonicznych, rozwinięcie wiedzy z zakresu materiałoznawstwa i technik budowlanych, zaznajomienie z węzłowymi problemami badań nad architekturą
w ujęciu historycznym.
Moduł ma służyć wykształceniu nie tylko tradycyjnych sposobów dokumentacji zabytków architektury – opisu i fotografii, ale także przynieść umiejętności korzystania z nowoczesnych, elektronicznych technik pomiarowych. Tym samym na zajęcia złoży się
część teoretyczna poświęcona dawnym i najnowszym tendencjom w badaniach nad
architekturą oraz praktyczna zapoznająca z nowoczesnymi technikami jej dokumentacji. Będą to: fotogrametria trójwymiarowa, użycie tachimetru, służącego pomiarom
obiektów o znacznej wysokości oraz dronu geodezyjnego, wykorzystywanego do mapowania terenu i obiektów. Podczas zajęć będziemy ćwiczyli korelację zgromadzonych
przy użyciu urządzeń i technik informacji z istniejącymi bazami danych. Zdobyte w ten
sposób umiejętności staną się przydatne dla wyboru ścieżki zawodowej, pozwalając
absolwentom naszego kierunku na sprawniejsze uprawianie dyscypliny np. w zakresie
służb konserwatorskich, konsultacji ds. architektury zabytkowej oraz podczas realizacji
samodzielnych lub zespołowych projektów naukowych.
81

INFORMACJE O ZAJĘCIACH NA STUDIACH II STOPNIA

Zajęcia obejmą takie zagadnienia jak: podstawy źródłoznawstwa historii architektury
i pokrewnych dziedzin humanistycznych (antropologia, archeologia, archiwistyka, filologia, filozofia, historia); techniki dokumentacji i interpretacji architektury (zajęcia praktyczne) – pomiary i rysunek, fotografia i fotogrametria, zdjęcia z powietrza i mapowanie,
skanowanie 3D, obróbka cyfrowa materiałów graficznych, rozwarstwianie i rozpoznawanie faz budowli, graficzne rekonstrukcje na płaszczyźnie i w rzutach aksonometrycznych; podstawy materiałoznawstwa – rozpoznawanie najpowszechniej stosowanych
materiałów budowlanych (drewno, kamień, cegła, zaprawa/beton, żeliwo/stal, szkło,
tworzywa, etc.), charakterystyka ich głównych właściwości fizycznych i chemicznych
(wytrzymałość strukturalna oraz na działanie środowiska naturalnego, etc.), logistyka
i ekonomia (dostępność i pozyskiwanie materiałów, sposoby wymiany i transportu, etc.);
problematykę architektury jako sztuki wobec budownictwa, materii a formy w architekturze, przestrzeni architektonicznej, stylu jako kategorii interpretacyjnej, znaczenia
i symboliki w architekturze, funkcjonalności i estetyki budowli, społecznych kontekstów
architektury oraz jej politycznych wymiarów.
Literatura (w wyborze):
• R. Arnheim, Symbole w architekturze. w: Symbole i symbolika. pod red. M. Głowińskiego, Warszawa 1991
• R. Arnheim, Dynamika formy architektonicznej, Łódź 2016
• Badania architektoniczne. Historia i perspektywy rozwoju, red. M. Arszyński, M. Prarat, U. Schaaf,
B. Zimnowoda-Krajewska, Toruń 2015
• G. Bandmann, Ikonologie der Architektur. W: Politische Architektur in Europa. red. M. Warnke,
Köln 1984
• W. Borusiewicz, Budownictwo murowane w Polsce. Zarys sztuki strukturalnego kształtowania do
końca XIX wieku, Warszawa-Kraków 1985
• A Companion to Medieval Art. Romanesque and Gothic in Northern Europe, ed. by Conrad Rudolph,
Malden – Oxford – Chichester 2010 [Blackwell Companions to Art History, 2.]
• K. Czajkowski, M. Gładki, Zastosowanie cyfrowej fotogrametrii naziemnej w dokumentacji architektonicznej i archeologicznej, „Monument. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków” 2004, 1, s. 37-56,
• Digital Archaeology: Bridging Method and Theory, red. T.L. Evans, P. Daly, London – New York
2006,
• J.T. Frazik, Analiza materiału, techniki, stratygrafii murów..., BHS 31,1961
• L. Helten, Architektur. Eine Einführung, Berlin 2009
• M. Gębarowicz, Symbolika w architekturze. w: Sarmatia Artistica. W-wa 1968
• G. Ulrich Grosmann, Einführung in die historische und kunsthistorische Bauforschung, Darmstadt
2010
• R. Ingarden, O dziele architektury. w: tegoż Studia z estetyki. t.II, W-wa 1958
• L. Kajzer, Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996
• W. Kemp, Architektur analysieren. Eine Einführung in acht Kapiteln, Schirmer/Mosel 2009
• R. Krautheimer, Introduction to an Iconography of Medieval Architecture. Journal of Warburg and
Courtauld Institute 5, 1942
• H.W. Kruft, Geschichte der Architekturtheorie. München 1986
• Christian Nille, Mittelalterliche Sakralarchitektur interpretieren. Eine Einführung, Darmstadt 2013
• Ch. Norberg-Schulz, Bycie, przestrzeń i architektura, Warszawa 2000
• A. Reinle, Zeichensprache der Architektur. München – Zürich 1976
• H. Sedlmayr, Vom Wesen des Architektonischen. w: tegoż, Epochen und Werke t.II, Wien – München 1960
• H. Sedlmayr, Allegorie und Architektur. w: tegoż, Epochen und Werke t.II, Wien – München 1960
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• Z. Świechowski, Wczesne budownictwo ceglane w Polsce. Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu. t.I, 1961
• Z. Świechowski , J. Zachwatowicz, Dzieje budownictwa w Polsce według Oskara Sosnowskiego,
I. W-wa 1964
• J. Tajchman, A. Jurecki, Historia technik budowlanych, Warszawa 2020
• D. von Winterfeld, Befundsicherung an Architektur. w: Kunstgeschichte. Eine Einführung. Berlin
1988
• R. Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism, London 1949
•
•

Moduł specjalistyczny II:
Wystawiennictwo, kuratorstwo
i nowa muzeologia
prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz,
dr Filip Lipiński
I-II semestr, moduł 90 godz.
12 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w wybrane problemy związane z historią
i współczesnością wystawiennictwa, kuratorstwa i muzealnictwa, zwłaszcza w perspektywie nowej muzeologii. Składają się z zajęć gabinetowych (30 godz.) oraz terenowych
(60 godz.) w Gdańsku (2 noclegi) i Berlinie (3 noclegi). Zajęcia gabinetowe poświęcone
zostaną prezentacji teorii interpretacji i historii przemian przestrzeni wystawienniczych,
analizy dzieła sztuki w poszerzonym polu ekspozycji, statusu muzeum i galerii, strategiom aranżacyjnym dzieł i pracy kuratorskiej. Podkreślone zostaną teorie i praktyki nowej muzeologii, a jednocześnie historia instytucji związanych z wystawianiem sztuki, jak
i ich współczesny globalny rozwój. Celem jest również przedstawienie najważniejszych
polskich i zagranicznych instytucji sztuki oraz próba zrozumienia sposobu ich działania
i znaczenia. Analizując kolekcje, program wystawienniczy i architekturę ważnych instytucji, zapoznamy się z pracą kuratorską, oraz sposobami na tworzenie wystawy i wizerunku instytucji wystawienniczej. Zajęcia będą poświęcone analizie wybranych wystaw
sztuki aktualnej i dawnej, od muzeów narodowych do centrów sztuki współczesnej,
które odgrywają ważną rolę w historii wystawiennictwa.
Tematem kursu jest także fenomen współczesnych globalnych muzeów sztuki w perspektywie procesów w aktualnej kulturze, polityce, architekturze, ekonomii i turystyce,
oraz to jak funkcjonowanie tych instytucji wpłynęło na nowe koncepcje w muzealnictwie. Wybrane instytucje w Polsce zostaną ukazane w międzynarodowym kontekście
kluczowych globalnych muzeów. Poprzez tak szeroko zarysowany kontekst historyczny, teoretyczny i geograficzny, uczestnicy zostaną również wprowadzeni w praktykę
pracy współczesnego kuratora sztuki. Podjęte zostaną praktyczne zagadnienia związane z realizacją wystaw sztuki dawnej i współczesnej, kwestie związane z finansowaniem, planowaniem i popularyzowaniem wystaw, współpracy z artystami, projektantami
i mediami, przygotowaniem tekstów do katalogów i informacji prasowych. Niezbędnym elementem tak szerokiego i szczegółowego jednocześnie ujęcia proponowanej
tematyki, mającej zarówno charakter akademicki, badawczy jak i praktyczny, związany
z potencjalną praktyką zawodową absolwentów historii sztuki, jest bezpośrednia konfrontacja z instytucjami, kolekcjami, wystawami i dziełami podczas objazdów do Berlina
i Gdańska. Tam wyżej wspomniane zagadnienia będą omawiane w odniesieniu do
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odwiedzanych instytucji, muzeów i centrów sztuki oraz podczas spotkań studyjnych
z pracującymi tam kuratorami.
Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, czytanie i interpretacja
zadanych tekstów, wygłoszenie dwóch referatów w ramach objazdów i prezentacji
w trakcie zajęć stacjonarnych, zaliczenie krótkiego kolokwium oraz przygotowanie
własnego projektu małej wystawy i towarzyszących jej materiałów edukacyjnych.

Wstępna bibliografia
• Altshuler B., Exhibitions that Made the History of Art, tom 1 i 2, Londyn 2009, 2013
• Barker E., Contemporary Cultures of Display, New Haven and London 1999
• Black G., Transforming Museums in the Twenty-first Century, New York 2011.
• Centrum sztuki współczesnej Łaźnia jako dzieło sztuki publicznej, red. P. Leszkowicz, Gdansk
2018.
• Centrum sztuki współczesnej Łaźnia. Architektura, sztuka, historia, red. P. Leszkowicz, Gdańsk
2008.
• Das Bode-Museum : Schatzkammer der Könige = The Bode Museum: treasure vault of the kings,
red. C. Wedel, Berlin 2006
• Dean D., Museum Exhibition. Theory and Practice, Londyn-Nowy Jork 1996.
• Display. Strategie wystawiania, red. M. Hussakowska, E. M. Tatar, Kraków 2012..
• Documents of Contemporary Art Series, London-Cambridge, MA, (cała seria publikacji 2006-2018).
• Exhibiting the Moving Image, red. A. Mey, F. Bovier, Zurich 2016
• Gallery as Community: Art, Education, Politics, red. M. Steedman, London 2012.
• Global Studies. Mapping Contemporary Art and Culture, Berlin 2011.
• Grésillon, B. (1999). Berlin, Cultural Metropolis: Changes in the Cultural Geography of Berlin since
• Reunification. Cultural Geographies, 6(3), 284-294.
• Heartney E., Art & Today, London 2013.
• Hoffmann J., Show Time. The 50 Most Influential Exhibitions of Contemporary Art, London 2014.
• Kamczycki, A., Muzeum Libeskinda w Berlinie : żydowski kontekst architektury, Poznań 2015
• Klonk, Ch., Spaces of Experience. Art Gallery Interiors from 1800 to 2000, New Haven, 2009
• Kuratieren als antirassistische Praxis, red. N. Bayer, B. Kazeem-Kamiński, N. Sternfeld Berlin 2017
• McClellan, A., The Art Museum. From Boullée to Bilbao, University of California Press, 2008
• Museum after Modernism: strategies of engagement, red. G. Pollock, J. Zemans, Londyn-Nowy
Jork 2007.
• Muzeum Sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005.
• Neues Museum : architecture, collections, history / Staatliche Museen zu Berlin; red E. Blauert,
Berlin 2012
• Newhouse V., Towards a New Museum, New York, 1998.
• Piotrowski P., Art and Democracy in Post-Communist Europe, trans. Anna Brzyski London 2012.
• Piotrowski P., Muzeum krytyczne, Poznań 2011
• Pollock G., Encounters in the Virtual Feminist Museum. Time, Space and the Archive, New York
2007,
• Reilly M., Curatorial Activism. Towards an Ethics of Curating, London 2018.
• Saalmaan, T., Kunstpolitik der Berliner Museen 1919-1959, Berlin 2013
• The Global Art World. Audiences, Markets, and Museums, red. A. Buddensieg, H. Belting, Berlin
2009.
• The Museology of Hybrid Cultures in Museum Architecture, „Museology & Cultural Heritage /
Muzeologia a Kulturne Dedicstvo” 2021, 9 (1), s. 103-144.
• Theories in Contemporary Art since 1985, red. Z. Kocur, Hoboken 2012.
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• Thinking about Exhibitions, red. B. Ferguson, R. Greenberg, S. Nairne, Londyn- Nowy Jork 2005
• Wołyński M., Pomiędzy white cube’m a black box’em. Współczesne sposoby aranżacji obrazów
projektowanych, w: Wideo w sztukach wizualnych, red. R. W. Kluszczyński, T. Załuski, Łódź-Lublin
2018, s. 101-122.
• Zawód kurator, red. M. Kosińska, Poznań 2014.
• Użyteczne czasopisma online: https://on-curating.org/; https://magazynszum.pl, www.calvertjournal.com; http://www.artsjournal.com/, https://www.theartnewspaper.com/; http://www.artmargins.
com/

Moduł specjalistyczny III:
Kolekcjonerstwo, koneserstwo
i rynek sztuki
prof. UAM dr hab. Piotr Korduba,
prof. UAM dr hab. Michał Mencfel,
prof. UAM dr hab. Wojciech Szafrański,
dr Dorota Molińska
I-II semestr, moduł 90 godz.
12 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Cele zajęć jest wykształcenie orientacji w zjawisku kolekcjonowania dzieł sztuki doby
nowożytnej i nowoczesnej, mechanizmach rozpoznawania dzieł sztuki pod kątem materiału i technik wykonania oraz w zakresie funkcjonowania i instytucji rynku sztuki.
Moduł będzie poświęcony splatającym się ze sobą obszarom rynkowej i kolekcjonerskiej dystrybucji dzieł sztuki wraz z elementami ich znawstwa. Zajmiemy się w jego
ramach zarówno wiedzą o historii i mechanizmach dawnego i współczesnego kolekcjonerstwa (prywatnego i publicznego), zasadach funkcjonowania rynku sztuki, jak i podstawowymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami z nim związanymi. Będziemy się
także starali wyrobić podstawowe umiejętności patrzenia na przedmioty jako obiekty
wiedzy koneserskiej, a więc z uwzględnieniem ich materialnej tożsamości oraz statusu
i pozycji na rynku sztuki. Nadrzędnym celem zajęć jest orientacja w do niedawna uśpionym w Polsce, a ostatnio niezwykle dynamicznie rozwijającym się sektorze rynku sztuki,
łączącym w sobie elementy wiedzy z zakresu akademickiej historii sztuki z fenomenem
kolekcji i kolekcjonerstwa oraz ich instytucjonalnego zaplecza.
Moduł ma charakter zajęć współprowadzonych, a dobór nauczycieli akademickich odpowiada poszczególnym obszarom tematycznym. Dla studentów będzie przygotowany
blok zajęć poświęconych dziejom kolekcjonerstwa i koneserstwu (50 godz.), podczas
których zapoznają się z tymi obszarami jako przedmiotami badań, a także z dziejami zjawisk, najważniejszymi wydarzeniami oraz mechanizmami ich instytucjonalizacji.
Praktyczny wymiar koneserstwa zostanie zaprezentowany na przykładzie kamieni jako
tworzywa sztuki (kamienie szlachetne i ozdobne: struktura, własność, systematyka;
exotica; kamienie ozdobne w teologii, astrologii, alchemii; przestrzenie ekspozycji).
Kolejny blok poświęcony będzie organizacji rynku sztuki i jego ekonomiczno-prawnym
aspektom (20 godz.). W jego ramach studenci poznają struktury rynku sztuki i jego
uczestników (domy aukcyjne, galerie komercyjne, marszandzi, kolekcjonerzy), a także
mechanizmy i metody sprzedaży, reguły prawne i finansowe handlu sztuką w praktyce
domu aukcyjnego, galerii i antykwariatu. Ten obszar zostanie wsparty wizytami studyjnymi połączonymi z warsztatami w instytucjach rynku sztuki (dom aukcyjny Desa
Unicum, komercyjne galerie sztuki dawnej i nowoczesnej, prywatna kolekcja sztuki
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– Fundacja Rodziny Starków). Zajęcia te będą zorganizowane w Warszawie w trakcie
wyjazdów terenowych (20 godz.).
Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych
i terenowych, czytanie i interpretacja zadanych tekstów, przygotowanie w małych zespołach (min. 2 osoby) projektów w zakresie przedmiotowej problematyki.

Wybrana literatura
• L. Bader, Artists versus art historians? Conflicting interpretations in the Holbein controversy, „Journal of Art Historiography”, 19, 2018, s. 1–23
• P. Baker-Bates, Elena Calvillo, eds., Almost Eternal. Painting on Stone and Material Innovation in
Early Modern Europe, Leiden 2018
• P. Bazylko, K. Masiewicz, Przewodnik kolekcjonera sztuki najnowszej, 2, Kraków-Warszawa 2019
• J. Białynicka-Birula, Międzynarodowy handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, Kraków 2014
• P. Blom, To Have and to Hold. An Intimate History of Collectors and Collecting, London 2002
• U. Bode, Auctioneers who made art history, Ostfildern 2014
• M. Bryl, Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów, Warszawa 2018
• M. Bycroft, S. Dupré (eds.), Gems in the early modern world: materials, knowledge and global
trade, 1450-1800, Basingstoke 2018
• P. Hook, Rogues’ Gallery: A History of Art and Its Dealers, London 2017
• P. Findlen, Possessing Nature: Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern Italy,
Berkeley 1994
• M. Friedläander, On Art and Connoisseurship, London 1942
• F. Falk, Edelsteinschliff und Fassungsformen im späten Mittelalter und im 16. Jahrhundert. Studien
zur Geschichte der Edelsteine und des Schmucks, Ulm 1975
• A. Grote (red.), Macrocosmos in Micorcosmo. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1450 bis 1800, Opladen 1994
• O. Impey, Arthur Macgregor (red.), The Origins of the Museums. The cabinet of curiosities in
sixteenth- and seventeenth-century Europe, Oxford 1986
• Wiesław Halik, Lucyna Natkaniec-Nowa, Gemmologia, np. wydanie Kraków 2011
• J. Hübner-Wojciechowska, Przewodnik dla kolekcjonerów. Lata 60 XX wieku. Sztuka użytkowa,
Warszawa 2014
• J. Hübner-Wojciechowska, Art déco: przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa 2007
• S. Karampelas et al., Gems and Gemmolgy. An Introduction for Archaeologists, Art-Historians and
Conservators, Springer 2020
• M. Korzeniowska-Marciniak, Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Kraków 2001
• W. Kowalski, K. Zalasińska, Rynek sztuki. Aspekty prawne, Warszawa 2011
• H. Opperman, The Thinking Eye, the Mind That Sees: The Art Historian as Connoisseur, „Artibus
et Historiae”, 11, 1990, s. 9-13
• M. Pointon, Brilliant Effects: a Cultural History of Gem Stones and Jewellery, New Haven and
London 2009
• K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek, przeł. Andrzej Pieńkos, Lublin
2001
• K. Pomian, Le musée, une histoire mondiale, t. I-II, Paris 2020-2021
• Princely Magnificence: Court Jewels of the Renaissance, 1500–1630, ed. Victoria and Albert Museum, London, 1980
• P. Read, Gemmology, Butterworth-Heinemann 1991
• I.Robertson, Understanding Art Markets. Inside the World of Art and Business, London 2016
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• Sawicki Ł., K. Borowski K., Rynek sztuki. Podejście inwestycyjne i behawioralne, Warszawa 2018
• D. Scarisbrick, C. Vachaudez, J. Walgrave, Brilliant Europe: Jewels from European Courts, Brussels 2007
• A.Szczekala, Fałszerstwa dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne, Warszawa 2012
• A. Tummers, The eye of the connoisseur: authenticating paintings by Rembrandt and his contemporaries, Amsterdam 2001
• Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, red. W. Szafrański, K. Zalasińska, t. 1-3,
Poznań 2007-2009
• D. Żaglewska, Sztuka czy biznes. Sekrety antykwariuszy, Warszawa 2018
• M. A. Warsh, American Baroque. Pearls and the Nature of Empire, 1492-1700, Chapel Hill 2018

Wykłady monograficzne
Relacja między widzem a obrazem
w dziejach malarstwa nowożytnego
i nowoczesnego
prof. UAM dr hab. Łukasz Kiepuszewski
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Przedmiotem cyklu wykładów jest analiza wpisanych w dzieła sztuki sposobów zaangażowania widza. Zagadnienia te obejmują również (rozwiniętą szczególnie w ramach
badań estetyki recepcji) problematykę okoliczności dostępu do obrazu malarskiego
uwarunkowanego przez instytucje (np. muzeum, galerii, kościoła) czy zapośredniczonego przez inne nośniki medialne.
Celem zajęć będzie więc zwrócenie uwagi na istotne zmiany i przekształcenia w dziejach postrzegania obrazów malarskich. Ta próba rekonstrukcji historii widzenia za
punkt wyjścia przyjmuje moment ukonstytuowania się perspektywy centralnej w sztuce XV wieku. Materiał analizy stanowić będą węzłowe zjawiska artystyczne i dzieła
należące do epoki nowożytnej i nowoczesnej.
Przykładowa tematyka poszczególnych zajęć: lektura narracji w sztuce Quattrocenta,
kwestia mobilnej pozycji widza w malarstwie dekoracyjnym Wenecji, wizualizacja wizji
mistycznych w barokowym malarstwie hiszpańskim, pejzaż jako model widzenia w malarstwie XIX wieku, zagadnienie powtórzenia i serii obrazowej w XX i XXI wieku.
Szczegółowa literatura podawana będzie podczas wykładów. Przykładowe pozycje:
Literatura
• M. BOCKEMUHL, Die Wirklichkeit des Bildes. Bildrezeption als Bildproduktion. Rothko, Newman,
Raphael, Rembrandt, Stuttgart 1985
• G. BOEHM, Bildnis und Individuum. Uber den Ursprung der Portratmalerei in der italienischen
Renaissance, München 1985
• H. DAMISCH, The Origin of Perspective, Cambridge, London 1994
• G. DELEUZE, Bacon. Logika wrażenia, Przeł. A. Z. Jaksender, Warszawa 1984
• G. DIDI-HUBERMANN, Fra Angelico. Dissemblance and Figuration, Chicago 1995
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• J. ELKINS, Pictures and Tears : A History of People Who Have Cried in Front of Paintings, New
York, London 2004
• D. FREEDBERG, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przekład E. Klekot,
Kraków 2005
• M. FRIED, Absorption and Theatricality: Painting and Beholder in the Age of Diderot, Berkeley
1980
• M. FRIED, Courbet’s Realism, Chicago – London 1990
• A. HAYUM, The Isenheim Altarpiece. God’s Medicine and the Painter’s Vision, 1989
• W. KEMP, Der Anteil des Betrachters. Rezeptionastetische Studien zur Malerei des 19. Jahrhunderts, München 1983
• W. KEMP (red.), Der Betrachter ist im Bild. Kunstwissenschaft und Rezeptionasthetik, Berlin 1992
• W. KEMP, Kemp-reader, [red.] C. Jöchner, K. Heck, 2006
• H. KÖRNER, K. MÖSENDER, [red.] Format und Rahmen, Bonn 2008
• C. KESSER, Las Meninas von Velazquez. Eine Wirkungs- und Rezeptiongeschichte, Berlin 1994
• T. PUTTFARKEN, The Discovery of Pictorial Composition. Theories of Visual Order in Painting
1400-1800, New Haven and London 2000
• V. STOICHITA, Visionary Experience in the Golden Age of Spanish Art, London 1995

Sztuka Italii w czasach
Dantego i Giotta
prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz
I-II semestr, 30 + 30 godz.
3 + 3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
W okresie życia Dantego (1265-1321) i współczesnego mu Giotta (1266-1337) dokonały
się epokowe zmiany w sztuce. Francja przestała być dominującym hegemonem w sferze
artystycznej. Recepcja francuskiej architektury gotyckiej we Włoszech stała się punktem
wyjścia dla eksplozji twórczej energii we wszystkich niemal dziedzinach sztuki (podobnie
jak recepcja francuskiej poezji dla literatury włoskiej). W tym przełomowym czasie samodzielnymi czynnikami sprawczymi stały się komuny miejskie, których konkurencja
prowadziła nie tylko do niekończących się konfliktów zbrojnych, ale także do współzawodnictwa w zakresie sztuki – szczególnie w architekturze. Zakony żebracze stanowiły
inny ważny czynnik rewolucjonizujący wiele dziedzin sztuki. W tym okresie pojawiają
się wybitne indywidualności, takie jak: Nicolo i Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio,
Cavallini, Cimabue. Choć imiona artystów znane były i wcześniej i w innych krajach, to
właśnie we Włoszech u schyłku XIII wieku pojawiły się postaci o znanych biografiach.
Życie i dokonania artystów stały się tematem godnym literatury. Obraz tej niezwykle
zróżnicowanej i bogatej w wybitne dzieła epoki zostanie przedstawiony w oparciu o interpretację wybranych dzieł architektury i urbanistyki (w I semestrze), rzeźby i malarstwa (w
II semestrze) egzemplifikujących kluczowe problemy i tendencje.
Podstawą zaliczenia jest wysłuchanie wykładu (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze) i zaliczenie kolokwium wizualnego.
Wprowadzająca literatura:
• John White, Art and Architecture in Italy 1250-1400, (Pelican Hist. of Art), 3. wyd. Hew Haven –
London 1993 (Yale Univ. Press)
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• Joachim Poeschke, Die Skulptur des Mittelalters in Italien. Bd. II. Gotik, München 2000
• Joachim Poeschke, Wandmalerei der Giottozeit in Italien 1280-1400, München 2003

Kluczowe kategorie
polskiego modernizmu cz. II
prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz
II semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Przedmiotem wykładu będzie kluczowa dla prezentowanej w jego trakcie perspektywy
historycznej interpretacji polskiego modernizmu idea regeneracji. Była ono podstawą intelektualnych i artystycznych reakcji na przeświadczenie o negatywnych skutkach procesu nowoczesności, który przyniósł postęp technologiczny i cywilizacyjny,
ale jednocześnie, jak mniemano, cały szereg zagrożeń – duchowych, zdrowotnych,
ekonomicznych i politycznych. Skala wstrząsu spowodowanego cywilizacyjną zmianą
skłaniała wielu myślicieli, ideologów, społecznych działaczy i artystów do przekonania
o całkowitym upadku zachodniego świata, który wymaga pilnej regeneracji we wszystkich aspektach związanych z ludzkim życiem.
W trakcie wykładu będzie zatem mowa o wielorakich diagnozach kulturowego i cywilizacyjnego kryzysu formułowanych od połowy XIX po lata 30 wieku XX i równie wielorakich propozycjach jego przezwyciężenia zarówno na drodze społecznych reform, jak
i artystycznego eksperymentu.
Forma zaliczenia: krótka praca końcowa oparta na materiale omawianym w trakcie
wykładu.
Literatura
• R. Griffin, Modernism and Fascism. The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler, Nowy
Jork, 2007
• J. Jedlicki, Lęki i wyroki krytyków nowoczesności, Warszawa 2000
• Leszek Gawor, Lech Zdybel, Idea kryzysu kultury europejskiej w polskiej filozofii społecznej. Analiza wybranych koncepcji pierwszej połowy XX wieku, Lublin 1995.
• M. Jedliński, Ku przeszłości. Rene Guenon, Julius Evola i nurty tradycjonalizmu. Studium z filozofii
kultury, Poznań 2019.
• Wybrana literatura źródłowa:
• Ludwik Krzywicki, W otchłani, 1909
• Marian Zdziechowski, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa 1914; W obliczu końca,
Wilno 1938
• J.K. Korwin Kochanowski, Postęp ludzkości jako wyraz praw psychicznych rozwoju (1917)
• O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes – Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte,
1918-1922
• N. Cybulski, Z rozmyślań nad społecznym życiem człowieka. Psychologiczne podstawy przewrotów społecznych (1919
• Z. Wasilewski: O życiu i katastrofach cywilizacji narodowej, 1921
• Florian Znaniecki, Upadek cywilizacji zachodniej, 1921; Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, 1934.
• R. Guenon, La Crise du Monde Moderne, 1927
• Zygmunt Łempicki, Kryzys i kultura 1932
• J. Evola, Rivolta contro il mondo moderno, 1934
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• F. Koneczny O wielości cywilizacyj, 1935
• N. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, 1924
• P. Sorokin the Crisis of our Age, 1941

Portret w malarstwie polskim
II poł. XIX i w epoce modernizmu.
Między hermeneutyką a dekonstrukcją.
prof. UAM dr hab. Michał Haake
II semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Przedmiotem wykładu będzie polskiej malarstwo portretowe z II poł. XIX oraz z epoki
modernizmu. Wybrane dzieła najwybitniejszych artystek i artystów tego czasu zostaną
omówione zarówno w kontekście tradycji europejskiej sztuki portretowej, jak i w kontekście teorii portretu oraz metodologii badań nad tym gatunkiem sztuki. Szczególna
uwaga zostanie zwrócona na nurty badawcze wywodzące się z hermeneutyki (w oparciu o prace H. Georga Gadamera, Gottfrieda Boehma oraz bieżące studia prowadzącego) i dekonstrukcji w celu przybliżenia sporów toczących się między nimi wokół
zagadnienia reprezentacji tożsamości w ogólności, kwestii portretu – w szczególności.
Rozważana będzie także między portretem a autoportretem. Omówione zostaną m.in.
dzieła Henryka Rodakowskiego, Jana Matejki, Anny Bilińskiej, Anieli Pająkówny, Jacka
Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Juliana Fałata, Józefa Mehoffera, Leona
Wyczółkowskiego, Wojciecha Weissa, Konrada Krzyżanowskiego, Zbigniewa Pronaszki, Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Wybrana literatura:
• Artystka Anna Bilińska 1854-1893, kat. wys., ed. A.Bagińska, R. Higersberger, Warszawa: MNW
2021.
• Boehm Gottfried, Bildnis und Individuum, Muenchen 1985
• Holsten Siegmar, Das Bild des Kuenstlers. Selbsdarstellungen, Hamburg: Hans Christians Verlag
1978
• Krueger Klaus, Zur Eigensinnlichkeit der Bilder, Muenchen: Wilhelm Fink 2017
• Sosnowska Joanna, Poza kanonem, Sztuka polskich artystek 1880-1939, Warszawa: IS PAN 2003
• Uroda portretu. Od Kobera do Witkacego, red. P. Morozowski, A. Rottermund, Warszawa: Zamek
Królewski w Warszawie 2009
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Zajęcia problemowo-specjalizacyjne (II rok)
Współczesna sztuka
ukraińska i białoruska
dr Magdalena Radomska
I semestr, 30 godz.
2 pkt. ECTS
Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, przygotowanie krótkiego eseju na wybrany
temat
Wykład poświęcony będzie współczesnej sztuce tworzonej przez artystów ukraińskich
i białoruskich wobec problemów politycznych po rozpadzie Związku Radzieckiego.
Merytorycznie służyć on będzie omówieniu zaangażowanych politycznie prac artystów
ukraińskich – od Pomarańczowej Rewolucji, przez Euromajdan, czy wydarzenia związane z separatyzmem na terenie Ukrainy i jego reperkusjami – aneksją Krymu oraz
agresją militarną Rosji, powstaniem Donieckiej Republiki Ludowej. Omówione zostaną najważniejsze zjawiska w sztuce ukraińskiej ostatnich lat a wykładowi towarzyszyć
będą spotkania z artystami – Ladą Nakonechna, Llesią Khomenko, Nikitą Kadanem, czy
Volodymirem Kuznetsovem. Część dotyczącą sztuki białoruskiej poświęcona będzie
okresowi od liberalizacji sztuki w latach osiemdziesiątych, po omówienie kolejnych
zjawisk w sztuce nabierających tempa podczas kolejnych fal oporu przeciwko rządom
Aleksandra Łukaszenki. Sprzężony on będzie z cyklem rozmów z białoruskimi artystami
poświęconych współczesnej sytuacji politycznej w Białorusi planowanymi w ramach
działalności Centrum Badań nad Sztuką Europy Środkowo-Wschodniej i Spuścizną
Badawczą Piotra Piotrowskiego. W centrum zainteresowań bedą prace artystów takich
jak Jana Szostak, Marina Naprushkina, Artur Klinau, czy artystów z grupy Lipny Kwiat.
Pozamerytorycznie wykład ma służyć integracji środowiska akademickiego UAM –
szczególnie studentek i studentów z IHS o zróżnicowanym pochodzeniu.
Przykładowa literatura:
• Fabény J. , Popovics V. [ed.], Permanent Revolution. Ukrainian Art Today, Budapest 2018.
• Kuizinas K., Opening the Door? Belarusian Art Today, Vilnius 2010.
• Bazar A., Rep – Revolutionary Experimental Space, Berlin 2015.
• Macel, Ch., Promises of the Past: A Discontinuous History of Art in Former Eastern Europe, Paris
2010.
• Mandelbaum, M. (red.), Postcommunism. Four Perspectives, New York 1996.
• Nierodzińska Z.Magazyn RTV, nr3, 2019.
•
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Seminaria magisterskie (I-II rok)
Wybór seminarium magisterskiego powinien się dokonać
w ciągu II semestru I roku studiów magisterskich
Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Mariusz Bryl
I-II semestr, 60 godz.
34 pkt. ECTS (33 – nowy program studiów)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Celem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej. Tematyka prac uzgadniana jest
z uczestnikami seminarium. Warunkiem zaliczenia w pierwszym semestrze jest przygotowanie konspektu pracy; w drugim – zaakceptowanie pracy magisterskiej.
Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski
I-II semestr, 60 godz.
34 pkt. ECTS (33 pkt.)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Warunkiem przyjęcia na seminarium jest uzgodnienie tematyki pracy magisterskiej.
Tryb odbywania seminarium ustala się na początku semestru.
Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Michał Haake
I-II semestr, 60 godz.
34 pkt. ECTS (33 pkt.)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Seminarium magisterskie
prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz
I-II semestr, 90 godz.
39 pkt. ECTS (33 pkt.)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Seminarium skoncentrowane jest na problematyce sztuki średniowiecznej. Tematy
prac, literatura i metody będą ustalane z poszczególnymi uczestnikami. Ważną częścią
pracy na seminarium jest prezentacja swoich badań i merytoryczna dyskusja w gronie
uczestników.
Celem zajęć i podstawą zaliczenia jest napisanie pracy magisterskiej; do końca pierwszego semestru należy przygotować konspekt zawierający planowaną strukturę pracy,
zarys problematyki, stan badań i literaturę przedmiotu.
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INFORMACJE O ZAJĘCIACH NA STUDIACH II STOPNIA
Seminarium magisterskie
prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz
I-II semestr, 90 godz.
39 pkt. ECTS (33 pkt.)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Łukasz Kiepuszewski
I-II semestr, 90 godz.
39 pkt. ECTS (33 pkt.)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Piotr Korduba
I-II semestr, 90 godz.
39 pkt. ECTS (33 pkt.)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Mile widziane będą tematy związane z historią architektury mieszkalnej, wnętrzarstwem,
rzemiosłem artystycznym oraz historią designu i szeroko rozumianą problematyką miejską.
Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz
I-II semestr, 90 godz.
39 pkt. ECTS (33 pkt.)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Michał Mencfel
I-II semestr, 90 godz.
39 pkt. ECTS (33 pkt.)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
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INFORMACJE
O EGZAMINACH DYPLOMOWYCH
Uwaga: informacje dotyczące egzaminów przedmiotowych zostały podane przy opisach poszczególnych zajęć zamieszczonych w dwóch poprzednich rozdziałach Informatora.

Egzamin dyplomowy licencjacki (III rok I stopnia)
Egzamin dyplomowy licencjacki (obrona pracy dyplomowej) dotyczy zagadnień związanych z jedną z prac seminaryjnych przygotowywanych w trakcie III roku studiów (praca
musi zostać zgłoszona jako licencjacka, zarejestrowana jako taka w Biurze Obsługi Studenta oraz zamieszczona w uniwersyteckim Archiwum Prac Dyplomowych) oraz ogólnych zagadnień przedmiotowych i epokowych odpowiadających pracy. O wyborze pracy
mającej status licencjackiej decyduje student w drugim semestrze III roku, w porozumieniu z prowadzącym seminarium ogólne.
Komisja egzaminacyjna: Dziekan, prowadzący pracę, recenzent (specjalista z dziedziny).

Egzamin magisterski
Egzamin magisterski stanowi zwieńczenie studiów. W jego trakcie następuje obrona
pracy magisterskiej, ocenionej przez Promotora oraz Recenzenta. Członkowie Komisji
zadają pytania związane z pracą oraz pytania problemowe z zakresu całej historii sztuki.
Komisja egzaminacyjna: Dziekan, Promotor, Recenzent.

KOŁO NAUKOWE
STUDENTÓW HISTORII SZTUKI
dr Dorota Molińska – opiekunka
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki prowadzi szeroką działalność nastawioną na
poszerzanie i pogłębianie wszechstronnych zainteresowań swoich członków. W trakcie
roku akademickiego organizowane są regularne spotkania, wizyty w muzeach, instytucjach kultury i wspólne wyjścia na wystawy. Naukowy wymiar funkcjonowania Koła
realizowany jest także poprzez odczyty opracowywane przez jego członków, wykłady pracowników Instytutu Historii Sztuki oraz zapraszanych gości i współpracę z instytucjami zewnętrznymi m.in. oddziałami Muzeum Narodowego czy Uniwersytetem
Artystycznym w Poznaniu. Koło w swoim dorobku również przygotowanie kilku ogólnopolskich konferencji naukowych np. studencko-doktoranckich konferencji „Sztuka
Codzienności – Codzienność Sztuki“ (2020), „Natura Artis Magistra“ (2021).
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INFORMACJE OGÓLNE
Ponadto ważnym elementem jego aktywności są krajowe i zagraniczne objazdy zabytkoznawcze organizowane corocznie pod kierunkiem pracowników dydaktycznych
Instytutu. W ostatnich latach członkowie Koła udali się między innymi do Włoch, Stanów
Zjednoczonych, Niemiec, Rosji, Hiszpanii, Grecji, Austrii i Francji.
Niebagatelne znaczenie dla działalności Koła ma również aspekt koleżeńsko-towarzyski; stałą tradycją jest wyprawiana w okresie bożonarodzeniowym Wigilia oraz doroczne, organizowane od kilkunastu lat amatorskie koncerty znane jako „Muzykowanie
Historyków Sztuki“.
Zapraszamy wszystkich do udziału w zebraniach Koła oraz kontaktu poprzez e-mail
(kolo.shs@gmail.com) oraz śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych –
Facebooku i Instagramie (sztuczny_element).

STYPENDIA I STUDIA ZAGRANICZNE
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, wspierający międzynarodową współpracę uczelni i wymianę akademicką. Umożliwia on wyjazdy studentów na studia zagraniczne do ośrodków, z którymi UAM ma podpisane
kontrakty. W ramach mobilności studenckiej możliwe są 2 typy wyjazdów: wyjazdy na
studia na jeden lub dwa semestry – od 3 do 12 miesięcy, wyjazdy na praktyki – od 2
do 12 miesięcy. Każdy student otrzymuje możliwość wyjazdu na okres do 12 miesięcy
w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich). Do wyjazdu
w ramach praktyk uprawnieni są również absolwenci. Absolwent może przebywać
na wyjeździe maksymalnie 12 miesięcy od ukończenia studiów. Miejsce odbywania
praktyki organizują studenci indywidualnie. Rekrutacja kandydatów na stypendium
Erasmus+ odbywa się na poszczególnych wydziałach wczesną wiosną w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Rekrutacja prowadzona jest w systemie USOSweb.
Podstawowym kryterium jest znajomość języka obcego, w jakim student będzie studiował/odbywał praktykę oraz ukończenie danego roku studiów. Inne kryteria najczęściej
stosowane przez wydziały to: średnia ocen, motywacja, uzasadnienie wyboru uczelni.
Instytut Historii Sztuki ma podpisane umowy z następującymi uniwersytetami: University Monteignia w Bordeaux, Université de Bourgogne w Dijon, Heinrich-Heine-Universität w Düsseldorfie, Universität Leipzig, Universität Hamburg, The Martin Luther
University of Halle-Wittenberg, Universidade de Lisbon, Universidad de Málaga, Eötvös
Loránd Tudomanyegyetem University w Budapeszcie, New Bulgarian University w Sofii, University of Ljubljana, Universitá di Pisa, Università degli Studi di Genova w Genui,
Vytauto Didziojo Universitetas w Kownie, Vilnius Academy of Arts, Orta Dogu Teknik
Universitesi w Ankarze, Uludağ University w Bursie, University of Split.
Instytutowym koordynatorem programu Erasmus+ jest prof.UAM dr hab. Paweł Leszkowicz – kontakt: pawel.leszkowicz@gmail.com
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