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związana jest Sekcja Historii Sztuki Biblioteki Międzywydziałowej Collegium Historicum
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Pracownia Historii Sztuki Nowożytnej
kierownik:prof. UAM dr hab. Piotr Korduba, prof. UAM dr hab. Michał Mencfel
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prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski, prof. UAM dr hab. Michał Haake,
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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 (Sekcji 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
Collegium Historicum 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.

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 (seminaria ogólne niższe i wyższe) – podtrzymują najistotniejszą tradycję
uniwersyteckiej humanistyki: wnikliwej, krytycznej analizy dzieł sztuki 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 stu-
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diowania. Seminaria trwają po dwa semestry i są oddzielnie przeznaczone dla i i II stopnia
studiów, wyjątkiem jest jednosemestralne seminarium warsztatowe (studia II stopnia) oraz
trzysemestralne seminarium magisterskie (studia II stopnia). 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 odpowiadają ich zainteresowaniom,
ugruntowując, pogłębiając i uszczegóławiając w ten sposób wiedzę na temat danego
obszaru historii sztuki.
Zajęcia problemowo-specjalizacyjne (problemowe) – 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, zasady dokumentacji architektonicznej, techniki sztuk
plastycznych, praktyki wystawiennicze, historia fotografii, historia designu, kolekcjonerstwo. 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. Studenci nie mogą w trakcie studiów wybrać dwukrotnie
tych samych zajęć.
Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki (wybrane problemy z dziejów sztuki) – są to
zajęcia typu wykładowo-konwersatoryjnego, co oznacza swobodę wyboru przez prowadzącego formuły najlepiej odpowiadającej ich przedmiotowi, a także pozwala na spraw-
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dzenie w ustalonej przez niego formie opanowania problematyki poruszanej na zajęciach.
Co roku propopunjemy inny zestaw tego rodzaju zajęć. Ich celem jest przedstawienie wybranych zagadnień specyficznych dla poszczególnych epok historyczno-artystycznych,
których podjęcie przekracza ramy epokowych zajęć kursowych. Ich tematyka stanowić
ma zarazem uzupełnienie wiedzy o specyfice i złożoności okresów w sztuce. Studenci
nie mogą w trakcie studiów wybrać dwukrotnie tych samych zajęć.
Moduły specjalistyczne – są to zajęcia przeznaczone dla studentów II stopnia studiów,
złożone w każdym przypadku z 90-godzinnego bloku zajęć, których charakter jest dopasowywany do specyfiki modułu. Pośród nich mogą się więc znaleźć zarówno spotkania
o charakterze wykładowym, konwersatoryjnym, terenowe i wizyty studyjne. O ich układzie
decydować może charakter i zakres współpracy z instytucjami, które są włączone w cykl
dydaktyczny lub pora roku umożliwiająca przeprowadzenie zajęć w terenie. Oznacza to,
że godzinowy podział na semestry (30 + 60 lub 60 + 30) jest każdego roku akademickiego wskazywany przez Prodziekana ds. kształcenia z uwzględniem ww. przesłanek. Moduły specjalistyczne mają na celu przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy z wybranej przez nich dziedziny. Studenci, kierując się swoimi zainteresowaniami, mają prawo
wyboru z corocznej oferty jednego z modułów. Uczestnictwo w zajęciach obejmujących
wybrany moduł jest obowiązkowe w obu semestrach. Podczas całego cyklu studiów II
stopnia należy zrealizować dwa różne moduły, po jednym w każdym roku.
Wykłady monograficzne (ogólne) – stanowią drugi, obok seminariów, najbardziej charakterystyczny dla studiów humanistycznych typ zajęć. Są przeznaczone zarówno dla
i stopnia studiów (wykłady ogólne) jak i dla II stopnia (wykłady monograficzne). w ich
trakcie, doświadczeni wykładowcy (także wykładowcy gościnni) prezentują wyniki własnych badań oraz zagadnienia warsztatu badawczego. Oferta wykładów jest zmianna,
kształtowana indywidualnie dla każdego roku akademickiego. Studenci nie mogą w trakcie studiów wybrać dwukrotnie tych samych zajęć.
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 terenowy – opis i podstawy analizy dzieła sztuki ma za zadanie kształcenie
umiejętności pracy „w terenie” z dziełami różnych gatunków i pochodzących z różnych
okresów historycznych – od ich opisu inwentaryzacyjnego do wnikliwej analizy.
Praktyki (muzealna, galeryjna i/lub konserwatorska) – służą zaznajomieniu się ze specyfiką pracy w najbardziej typowych miejscach zatrudnienia historyków sztuki. Miejsca
praktyk ustala się wraz z ich koordynatorem i mogę one obejmować także inne instytucje
kultury jeżeli jest uzasadnione merytorycznie.
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
terenowe
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

VI Sztuka metropolii

do wyboru

konwers.
wykład i zajęcia
terenowe

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

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.

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).

Objaśnienia dotyczące zaliczania poszczególnych lat studiów
oraz przedmiotów, których nie można powtarzać

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

do wyboru

do wyboru

do wyboru

do wyboru

do wyboru

do wyboru

do wyboru

do wyboru

obowiązkowe

obowiązkowe

Status zajęć

do wyboru

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

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

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 i później
(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 i później
(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

wykład
wykład

IV Zajęcia problemowe III

V Wykład ogólny III

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.

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).

Objaśnienia dotyczące zaliczania poszczególnych lat studiów
oraz przedmiotów, których nie można powtarzać

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

do wyboru

do wyboru

obowiązkowe

do wyboru

do wyboru

Status zajęć

obowiązkowe

obowiązkowe

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

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)
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
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.
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
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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
• 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 dwóch 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
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
prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski
dr Tomasz Ratajczak
I semestr, 20 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
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 1958
• Łoziński J.Z., Dzieło sztuki w „terenie”, w: Wstęp do historii sztuki, pod red. P. Skubiszewskiego,
Warszawa 1973
• Majdecki L., Historia ogrodów, Warszawa 1978
• Mączeński Z., Elementy i detale architektoniczne, Warszawa 1958
• Michałowski J.B., Formy klasyczne w architekturze, Warszawa 1952
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• 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
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
o sztuce, 1700-1870, red. E. Grabska i M. Poprzęcka, Warszawa 1974
• J. J. Winckelmann, Opis Torsa w rzymskim Belwederze, tamże
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• 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. dr hab. Piotr Juszkiewicz, prof. UAM dr hab. Michał Haake,
prof. UAM dr hab. Łukasz Kiepuszewski, dr Dorota Molińska,
dr Katarzyna Dudlik, dr Tomasz Ratajczak
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
Prof. UAM dr hab. Piotr Korduba (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: gabinetowo 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 nich umiejętności 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 Katarzyna Dudlik
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.
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).
Wybrana literatura:
• Ankersmit F. R. , Historiografia i postmodernizm, tłum. E. Domańska, w: Postmodernizm. Antologia
przekładów, pod red. R. Nycza, Kraków 1997, s. 145-189
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• 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,
Lublin 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 jest doskonaleniu umiejętności analizy i interpretacji dzieł
sztuk wizualnych. Na zajęciach dyskutowane będą teksty poświęcone malarstwu, rzeźbie,
fotografii i filmowi, reprezentatywne dla danej perspektywy teoretycznej lub podejścia
metodologicznego. Konfrontacja tekstu i obrazu, wokół której toczyć się będzie dyskusja,
powinna ponadto pogłębić świadomość metodologiczną uczestników zajęć.
Warunkiem zaliczenia jest: systematyczne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie prezentacji w oparciu o przydzielony tekst oraz oddanie pracy pisemnej dotyczącej zadanych
lektur.
Literatura:
• Michel Foucault, Panny dworskie, w: Tajemnica „Las Meninas”. Antologia tekstów, Kraków 2006,
s. 91-103
• Joel Snyder, „Las Meninas” i „zwierciadło księcia”, w: ibidem, 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
• Felix Thürlemann, „Zbieranie manny” Nicolasa Poussina. Zdumienie jako namiętność widzenia,
„Quart” 1, 2016, s. 23-40
• Mieke Bal, Rozsiewanie obrazu. Opowieść Vermeera, w: Słowo/obraz, Warszawa 2010, s. 77-99
• Victor I. Stoichita, Narodziny martwej natury jako proces intertekstualny, w: idem, 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 (2001), s. 63-86
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• Wojciech Suchocki, „Somosierra” Michałowskiego, „Artium Quaestiones” V (1991), s. 61-83
• Michał Haake, Metafizyka-symbol-pejzaż. Przyczynek do badań nad obrazami Caspara Davida Friedricha z motywem ruiny, „Sacrum et Decorum” 9 (2016), s. 19-37
• Michael Brötje, „Vir Heroicus Sublimis” Barnetta Newmana. Stworzenie – cierpienie i pojednanie,
„Quart” 4, 2013, s. 54-62
• Michael Fried, „Zdobycz” Gustava Courbeta (Z ekskursem na temat „Śmierci jelenia”), „Artium
Quaestiones” XXVI (2015), s. 195-218
• Douglas Crimp, Za-wartość twarzy: „Blow Job” Andy’ego Warhola, w: Perspektywy współczesnej
historii sztuki, op. cit., 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 studiów zarówno
w formie ustnej, jak i pisemnej.
W trakcie poszczególnych spotkań, które odbywać się będą na terenie Instytutu oraz
poza jego murami, w bezpośrednim kontakcie z analizowanymi obiektami, uczestnicy
będą mieli okazję zapoznać się z dziejami rozwoju 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, streścić stan badań oraz przygotować konspekt wystąpienia, które posłuży
za podstawę do ustnej prezentacji analizującej historię i specyfikę jednego z omawianych w trakcie zajęć terenowych obiektów. 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 skupiającej się na wnikliwej analizie stanu badań.
Warunki zaliczenia:
• obecność na zajęciach; dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.
• aktywne uczestnictwo w dyskusji w trakcie zajęć.
• przygotowanie bibliografii oraz wygłoszenie referatu (około 20 min).
• opracowanie pracy pisemnej uwzględniającej opis stanu badań (około 5-7 str. znormalizowanego maszynopisu).
Podstawowa literatura:
• J. Pazder red., Atlas Architektury Poznania, Poznań 2008.
• W. Gałka, O architekturze i plastyce dawnego Poznania do końca epoki baroku, Poznań 2001.
• Z. Ostrowska-Kębłowska, Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1780-1880, Poznań 2009.
• J. Skuratowicz, Architektura Poznania 1880-1919, Poznań 1991.
• S. P. Kubiak, Modernizm zapomniany. Architektura Poznania 1919-1939, Poznań 2014.
• T. Jakimowicz red., Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku, Poznań 2005.
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Proseminarium IV: Sztuka starożytna.
Od kolekcjonerskiej fascynacji
po współczesne perspektywy badań
dr Katarzyna Dudlik
II semestr, 30 godz.
4 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników ze specyfiką badań nad sztuką starożytną
oraz przygotowanie ich do późniejszej samodzielnej pracy naukowej. Realizacja pierwszego z tych zadań będzie możliwa poprzez podział zajęć na kilka bloków tematycznych.
W ramach pierwszego z nich, w sposób syntetyczny, zaprezentowane zostaną wątki historyczne, dotyczące początków naukowego zainteresowania antykiem oraz kolekcjonerstwa sztuki najdawniejszej. Tło historyczne będzie zaś punktem wyjścia do rozważań na
temat miejsca oraz specyfiki studiów nad szeroko pojętą starożytnością, odrębności dyscyplin klasycznych, w tym historii sztuki od archeologii klasycznej, a także współczesnych
perspektyw badawczych, które przed historią sztuki się rysują. Nie zabraknie tu również
poruszenia problematyki rynku antykwarycznego, największych kolekcji sztuki orientalnej
i antycznej, wyzwań konserwatorskich (także tych wobec nowożytnych ingerencji w strukturę zabytku), czy w końcu tematów wokół współczesnej recepcji antyku. Dyskusja wokół
powyższych zagadnień będzie się toczyć w oparciu o lekturę tekstów, w miarę możliwości
przedstawiających polemiczne stanowiska badaczy. Całość zostanie zaś uzupełniona
o refleksję nad specyfiką warsztatu badacza sztuki starożytnej. Uczestnicy proseminarium
zostaną zaznajomieni z problematyką różnorodności źródeł, które obejmują same dzieła
sztuki, jak również teksty autorów antycznych, epigrafikę, czy relikty będące dziś domeną
archeologii. W ramach zajęć zostaną także przedstawione zasady przygotowania przypisów i bibliografii, korzystania z archiwów cyfrowych oraz baz bibliograficznych.
Warunkiem zaliczenia jest: obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć i aktywny
udział w nich, przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat. Lista potencjalnych tematów zostanie ustalona po pierwszych zajęciach, w oparciu o zainteresowania uczestników.
Literatura (wybrana):
• R.B. Bandinelli, Archeologia klasyczna jako historia sztuki, tłum. W. Dobrowolski, Warszawa 1988
• M. Beard, Partenon, tłum. T. Chwałek, Poznań 2018
• S.J. Gąsiorowski, Badania polskie nad sztuką starożytną: relacje podróżników, kolekcjonerstwo,
badania naukowe, Kraków 1948
• W. Hood, In defense of art history: a response to Brunilde Ridgway, “The Art Bulletin” 1986, nr
68(3), s. 480-482
• L. Keppie, Understanding Roman Inscriptions, Baltimore 1991
• R. Meyer, Impressions of Rome, „Greece & Rome” 2007, nr 54(2), s. 156-177
• K. Mikocka-Rachubowa, Księcia Czartoryskiego zakupy rzeźb w Rzymie (1800-1801), „Biuletyn
Historii Sztuki” 2020, nr 82(3), s. 405-428
• J. Neils, The Pantheon: from antiquity to the present, Cambridge 2010
• Z. Newby, R. Leader-Newby (red.), Art and inscriptions in the ancient world, Cambridge 2007
• B.S. Ridgway, The state of research on ancient art, “The Art Bulletin” 1986, nr 68(1), s. 7-23
• S.H. Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting. Oxford
2012
• J.J. Winckelmann, Dzieje sztuki starożytnej, oprac. W. Bałus, tłum. T. Zatorski, Warszawa 2012
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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
3 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 h), 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:
opis i podstawy analizy dzieła sztuki (II rok)
ćwiczenia terenowe
prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski, dr Dorota Łuczak,
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.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki
(rok I i II)
Wprowadzenie do wiedzy
o historii sztuki starożytnej
prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski,
dr Katarzyna Dudlik
I semestr, moduł 90 godz.
60 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń
8 pkt ECTS
Forma zaliczenia: egzamin
Egzaminator: dr Katarzyna Dudlik
Wykład
Celem zajęć jest przedstawienie słuchaczom syntezy zjawisk artystycznych szeroko rozumianej starożytności, poczynając od dziejów najdawniejszych w IV tysiącleciu p.n.e. do
wieku V n.e. Geograficznie, zakres omawianego materiału obejmować będzie cztery najważniejsze kręgi kulturowe – Bliski Wschód, Egipt, Grecję i Rzym, w uzupełnieniu o świat
egejski w epoce brązu oraz Etrurię. W ramach wykładu, ze względu na obszerność materiału, zaprezentowane zostaną tylko kluczowe kierunki artystyczne oraz dzieła sztuki,
z naciskiem na dzieje architektury oraz rzeźby. Ich chronologiczne przedstawienie pozwoli
zaś słuchaczom na lepsze zrozumienie złożonych zależności świata starożytnego, specyfiki działań artystycznych poszczególnych kręgów kulturowych i ich wzajemnych, często
ponadregionalnych, odziaływań.
Wykład będzie zakończony egzaminem ustnym, składającym się z dwóch części.
W pierwszej będzie wymagana odpowiedź na trzy pytania problemowe. W drugiej przeprowadzony zostanie sprawdzian umiejętności rozpoznawania najważniejszych zabytków, w oparciu o udostępnione ilustracje.
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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
• 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, służąc ugruntowaniu wiedzy zdobytej w ramach wykładu o szeroko rozumiane tło historyczne i kontekst kulturowy. By tego dokonać, omawiane dzieła sztuki zostaną
odniesione do dziejów politycznych, społecznych i gospodarczych cywilizacji antycznych. Zaprezentowane zostaną również wyroby rzemiosła artystycznego oraz niektóre
zagadnienia z dziejów malarstwa antycznego. Pokrótce zostaną również 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 należy 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
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• 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,
prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski, dr Adam Soćko
II semestr, moduł 90 godz.:
60 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń
8 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 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
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• 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.
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
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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)
Wprowadzenie do wiedzy
o historii sztuki nowożytnej:
wykład i ćwiczenia (II rok)
prof. UAM dr hab. Piotr Korduba, prof. UAM dr hab. Michał Mencfel,
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.
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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,
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
(egzaminatorzy 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
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• 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
• 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
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
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• 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, dr Filip Lipiński, dr Dorota Łuczak,
dr Magdalena Radomska, mgr Julia Stachura
II semestr, moduł 90 godz.:
60 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń
8 pkt. ECTS
Egzaminatorzy: prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz, dr Magdalena Radomska
W czasie wykładów i ćwiczeń omówione zostaną podstawowe zagadnienia z historii sztuki polskiej i powszechnej od drugiej połowy wieku XVIII do końca wieku XX. Twórczość artystyczna będzie rozpatrywana na tle przemian kulturowych, społecznych i politycznych.
Podkreślone zostaną zarówno analizy poszczególnych dzieł sztuki, jak i mechanizmów
funkcjonowania działalności artystycznej.
Zaliczenie
Ćwiczenia – obowiązkowa obecność, czytanie zadanych lektur, przygotowywanie referatów i zaliczenie kolokwiów.
Cały moduł – egzamin (test wizualny i część ustna).
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 podanych w bibliografii.
Zagadnienia egzaminacyjne:
• Sztuka czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego
• Neoklasycyzm
• Malarstwo Jacques-Louisa Davida w przedrewolucyjnej i rewolucyjnej Francji
• Klasycyzm i historyzm w architekturze XIX wieku.
• Malarstwo francuskiego, niemieckiego i polskiego romantyzmu
• Akademizm
• Prerafaelici i Nazareńczycy
• Historia i historyzm w malarstwie polskim II poł. XX wieku.
• Realizm w polskim malarstwie II połowy XIX wieku
• Impresjonizm
• Wystawy światowe w XIX w.
• Symbolizm w sztuce II połowy XIX wieku
• Sztuka i fotografia w XIX wieku
• Rzeźba II połowy XIX w.
• Realizm i impresjonizm polski
• Modernizm w malarstwie polskim na przełomie XIX i XX wieku
• Realizm w XIX w.
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• Postimpresjonizm
• Architektura secesyjna
• Kubizm
• Ekspresjonizm
• Futuryzm
• Dadaizm
• Konstruktywizm
• Surrealizm
• Sztuka państw totalitarnych
• Bauhaus
• Malarstwo abstrakcyjne w sztuce i połowy XX wieku
• Nowe środki wyrazu w sztuce i połowy XX wieku (ready-made, collage, fotomontaż,
fotografia, film, wieczory dadaistyczne)
• Wielka awangarda – definicja pojęcia na przykładzie wybranych zjawisk w sztuce i połowy XX wieku.
• Sztuka abstrakcyjna po II Wojnie Światowej (1945-1960)
• Pop-Art
• Sympozja i plenery – sztuka lat 60. w Polsce
• Happening i performance
• Fluxus
• Sztuka ciała w II połowie XX wieku (Akcjonizm wiedeński, sztuka feministyczna)
• Minimalizm
• Land Art
• Konceptualizm
• Odmiany realizmu w drugiej połowie XX wieku (nowy realizm, hiperrealizm)
• Arte povera
• Postmodernizm w architekturze, sztuce i teorii II połowy XX wieku
• Sztuka lat 90. XX wieku
Obowiązkowe lektury:
• Sztuka świata, Tom 8 i 9, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1994/96
• 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
• 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
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• 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:
Moda w sztuce
prof. UAM dr hab. Michał Haake
I-II semestr, 60 godz.
12 pkt. ECTS
Tematem przewodnim zajęć będą metody interpretacji ubiorów i związanych z nimi mód
w sztukach wizualnych od XVIII do XXI w. Po uzgodnieniu z prowadzącym możliwy będzie
jednak wybór tematów bliższych Państwa zainteresowaniom, o ile mieścić się one będą
w obszarze sztuki i kultury wizualnej, nowoczesnej i nowożytnej.
Lektury
• I. E. MIda, Reading Fashion in Art, London 2020
• Fashion in European Art. Dress and Indentity. Politics and the Body. 1775-1925, ed. J. De Young,
London 2017
• R. Barthes, System mody, przeł. M. Falski, Kraków 2005
• P. Perrot, Fashioning the Bourgeoisie. A History of Clothing in the Nineteenth Century, Princeton 1997
• Historia Mody, ed. M. Fogg, Warszawa 2013

Seminarium ogólne:
Kultura zamieszkiwania w XX wieku
w Polsce
prof. UAM dr hab. Piotr Korduba
I-II semestr, 60 godz.
12 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Podczas seminarium będziemy pracowali nad zjawiskiem kształtowania się nowoczesnego XX-wiecznego miejskiego mieszkania w Polsce. Mieszkanie rozumiemy jako dynamiczną przestrzenno-społeczną strukturę, której funkcjonowanie opiera się na zależności
pomiędzy architekturą, jej wyposażeniem a ich użytkownikami i ich potrzebami. Będzie
nas interesowało mieszkanie jakie powstawało i zmieniało się skutkiem tzw. przełomu
modernistycznego, ale także takie, którego wygląd i sposób funkcjonowania były konsekwencjami wyczerpania się modernistycznego paradygmatu zamieszkiwania. Teorię oraz
praktykę zamieszkiwania postaramy się prześledzić zarówno dla czasów po 1945 roku
jak i przed tą cezurą. Rozumiejąc mieszkanie jako zjawisko kompleksowe, postaramy się
jednak zdekonstruować jego przestrzenne i funkcjonalne obszary oraz rozwiązania, starając się dociec jakimi sposobami i praktykami doszło do wykształcenia się tego złożonego
systemu w różnych społecznie i politycznie warunkach pierwszej i drugiej połowy XX w.
W trakcie seminarium chciałbym abyśmy w ramach indywidualnych prac podjęli następu-
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jące zagadnienia: przestrzeń dla dziecka; rośliny w mieszkaniu; modele kuchni; oświetlenie w mieszkaniu; poradnictwo w zakresie urządzenia meblarskiego; sztuka w domu; dom
letniskowy itd. Przedmiotem naszych badań będą specjalistyczne czasopisma, publikacje
poradnicze, dawna ikonografia.
Kryterium zaliczenia w semestrze zimowym jest sformułowanie tematu pracy, prezentacja
oraz przygotowanie bibliografii przygotowywanej pracy. W semestrze letnim – złożenie
kompletnej pracy w terminie wskazanym przez prowadzącego.
Wybrana bibliografia:
• Czasopisma:
• „Architektura”
• „Architektura i Budownictwo”
• „Arkady”
• „Dom. Osiedle. Mieszkanie”
• „Dom i Wnętrze”
• „Journal of Design History”
• „Kobiet Współczesna”
• „Kobieta i Życie”
• „Mój Dom”
• „My. Meble. Mieszkanie”
• „Pani Domu”
• „Projekt”
• „Ty i Ja”
• „Zwierciadło”
Opracowania i inne:
• L. Attwood, Gender and Housing in Soviet Russia: Private Life in a Public Space, 2010
• Andrzej Basista, Betonowe dziedzictwo. Architektura w Polsce czasów komunizmu, Warszawa-Kraków 2001
• Barbara Brukalska, Zasady społeczne projektowania osiedli mieszkaniowych, Warszawa 1948
• Maciej Cesarski, Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010. Dokonania
i wpływy polskiej szkoły badań, Warszawa 2013
• I.Cieraad, ‚Out of my kitchen!’ Architecture, gender and domestic efficiency, „The Journal of Architecture”, 2002, 7, 263-279
• Wanda Czeczerda, Sytuacja i potrzeby mieszkaniowe młodych małżeństw. Zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Warszawa 1968
• Wanda Czeczerda, Rodzina i jej potrzeby w zakresie mieszkania. Studium nad zakresem badań
na podstawie literatury, Warszawa 1969
• K. Eberhard, Maschinen zuhause. Die Technisierung des Wohnens in der Moderne, Zürich 2011
• Juliusz Goryński, Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro, Warszawa 1975
• Steven E. Harris, Communism on Tomorrow Street. Mass Housing and Everyday Life after Stalin,
Washington-Baltimore 2013
• Interior design and identity, ed. Susie McKellar, Penny Sparke, Manchester-New York 2004
• Mieszkanie. Analiza socjologiczna, red. Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska, Warszawa 1982
• Teresa Kuczyńska, Mieszkanie z wyobraźnią, Warszawa 1986
• Jerzy Mokrzyński, Domki rekreacyjne, Warszawa 1977
• Polski dom, red. A. Stradecka, Warszawa 1979
• Halina Skibniewska, Rodzina a mieszkanie, Warszawa 1974
• Socialist Spaces. Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc, ed. D. Crowley, S. E. Reid, Oxford-New-York 2002
• Agata Szydłowska, Paryż domowym sposobem. O kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL,
Warszawa 2019
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• Jan Szymański, Książka o mieszkaniu, Warszawa 1972
• Styl życia. Przemiany we współczesnej Polsce, red. A. Siciński, Warszawa 1978
• Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918, red. Joanna Kordjak, Warszawa 2018
• Wie wir wohn(t)en. Alltagskultur seit 1945, (Hg. E. Auler), Linz 2005
• K. Zarecor, Manufacturing a Social Modernity: Housing in Czechoslovakia 1945-1960, Pittsburgh 2011

Seminarium ogólne:
Gotycka architektura Wielkopolski
i jej europejskie związki
prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski
I-II semestr, 60 godz.
12 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Seminarium adresowane jest do zainteresowanych średniowieczną architekturą polską
i europejską, ale też jej dziejami w późniejszych stuleciach, wliczając w to epokę nam
współczesną oraz zagadnienie nowożytnej i nowoczesnej recepcji gotyku. Prowadzący
zaproponuje wybrane przez siebie zagadnienia, które będą przedmiotem zajęć, ale jest
też otwarty na indywidualne propozycje uczestników. W ramach seminarium odbędą się
też dyskusje nad klasycznymi i nowymi książkami i artykułami. Warunkiem zaliczenia
każdego z semestrów jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, wygłoszenie referatu, a w
semestrze letnim również zredagowanie pisemnej pracy, zaakceptowanej przez prowadzącego.
Wybrana literatura:
• Architektura gotycka w Polsce, t. I-III, red. T. Mroczko, M. Arszyński, Warszawa 1995
• Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz, Szczęsny Skibiński, Sztuka polska, t. II, Gotyk, Warszawa 2010
• Mittelalterliche Architektur in Polen. Romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel, red. Christofer Herrmann, Dethard von Winterfeld, t. I-II, Petersberg 2015
• Andrzej Grzybkowski, Gotycka architektura murowana w Polsce, wyd. II, Warszawa 2016
• Marek Walczak, Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków
2006
• Piotr Pajor, o budowaniu królestwa. Książęce i królewskie fundacje architektoniczne w Małopolsce
jako środek reprezentacji władzy 1243–1370, Kraków 2020
• Jako serce pośrodku ciała... Kultura artystyczna kościoła Mariackiego w
• Krakowie, red. Marek Walczak, Agata Wolska, Kraków 2021
• Jakub Adamski, Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420. Główne kierunki
rozwoju, Kraków 2017
• Jarosław Jarzewicz, Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019
• Robert Kunkel, Architektura Gotycka na Mazowszu, Warszawa 2006
• Jacek Kowalski, Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku, Poznań 2010
• Jakub Adamski, Hale z poligonalnym chórem zintegrowanym w architekturze gotyckiej na terenie
Polski, Kraków 2010
• Katedra poznańska. Studia o sztuce, red. Jacek Kowalski, Witold Miedziak, Poznań 2022
• Dariusz Andrzejczak, Witold Miedziak, Dzieje kościoła pw. św. Trójcy oraz dworu w Nowym Mieście
nad Wartą, Nowe Miasto nad Wartą 2020
• Osada świętego Gotarda. Historia i dziedzictwo, red. Andrzej Billert, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2022
• D. Kimpel, R. Suckale, Die gotische Architektur in Frankreich 1130–1270, München 1985.
• Marc Carel Schurr, Gotische Architektur im mittleren Europa 1220-1340. Von Metz bis Wien, München – Berlin 2007
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• J. Białostocki, Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Dürera, Warszawa 2010.
• Historyzm, tradycjonalizm, archaizacja. Studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu
i okresie nowożytnym, red. Marek Walczak, Kraków 2015

Seminarium ogólne:
W kręgu władzy. Sztuka i propaganda
w wiekach średnich i nowożytności
dr Adam Soćko
I-II semestr, 60 godz.
12 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Zajęcia adresowane są do osób, które gotowe będą zgłębiać różne mechanizmy rzutujące na proces powstawania dzieła sztuki w obrębie dziejów sztuki dawnej. Tradycja
artystyczna, typologia, powszechność lub nowatorstwo ikonograficzne, wartości formalne
i piękno dzieła sztuki interesować nas będą o tyle, o ile w procesie syntezy połączymy te
obserwacje z szerszym kontekstem wywoływanych przez nie znaczeń. Te zaś objawiają
się zwykle w konfrontacji z rozpoznaniem szczegółowego momentu historycznego motywującego powołanie jakiejś fundacji artystycznej do życia. Czy będzie to budowla, czy
odlewane w metalu drzwi, dekoracja ścian świątyni, portret władcy lub biskupa, nagrobek
lub rękopis iluminowany – zawsze będziemy starali się dostrzegać te aspekty i te obszary w dziejach sztuki, które dotykać będą jego programowej i propagandowej wymowy.
Szczegółową problematykę zajęć określą zainteresowania potencjalnych uczestników
konfrontowane z kompetencjami prowadzącego seminarium. Gotowość do lektury tekstów wykraczających poza świat historii sztuki będzie oczywistą koniecznością i przyjemnością uczestnictwa w tych zajęciach.
Warunkiem zaliczenia seminarium jest czynne uczestnictwo w zajęciach, opracowanie
projektu pracy seminaryjnej w I semestrze, prezentacja referatu zapowiadającego pisemną pracę seminaryjną/dyplomową i przedłożenie gotowej pracy pisemnej do końca II
semestru.
Literatura:
• P. Skubiszewski, Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001.
• G. Henderson, Wczesne średniowiecze.
• W. Sauerländer, Rzeźba średniowieczna
• P. Skubiszewski, Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973.
• P. Williamson, Gothic sculpture 1140-1300, New Haven-London 1995.
• J. Białostocki, Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Dürera, Warszawa 2010.
• Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000.
• Z. Świechowski, Sztuka polska. Romanizm, Warszawa 2004
• Sztuka w kręgu władzy. Materiały 57 Ogólnopolskiej Sesji Naukowej SHS…, Warszawa 2009.
• S. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Sztuka polska. Gotyk, Warszawa 2010.
• M. Zlat, Renesans i manieryzm, Warszawa 2008.
• Z. Bania, A. Bender, P. Gryglewski, J. Talbierska, Sztuka polska. Wczesny i dojrzały barok (XVII
wiek), Warszawa 2013.
• M. Karpowicz. Sztuka oświeconego sarmatyzmu, Warszawa 1986.
• J. Chrościcki, Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668, Warszawa 1983.
• J. Kębłowski, Nagrobki gotyckie na Śląsku.
• P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994.
• H. Belting, Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, Gdańsk 2010.
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Seminarium ogólne:
Historia sztuki i film
dr Filip Lipiński
I-II semestr, 60 godz.
12 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Seminarium koncentrować się będzie na problematyce interdyscyplinarnego i intermedialnego przenikania się historii sztuki i filmu oraz studiów nad filmem w XX i XXI wieku.
Dotyczyć będą rozmaitych relacji – teoretycznych i artystycznych – pomiędzy sztuką a filmem a także wpływu pojawienia się ruchomego obrazu i refleksji nad jego specyfiką na
oblicze historii sztuki jako dyscypliny naukowej. Będziemy analizować koncepcje teoretyczne i praktyki artystyczne, które stanowią symptom pogłębiającej się w XX wieku obecności filmu oraz związanych z nim mediów, technologii, aparatów widzenia i reprezentacji.
Wybrane zagadnienia obejmować będą wczesne reakcje historyków sztuki/estetyków/
intelektualistów na kino, alternatywne sposoby spojrzenia na sztukę okiem kamery filmowej, np. zjawisko filmu o sztuce jako alternatywne „pisanie” historii sztuki, modernistyczne
i postmodernistyczne praktyki artystyczne wykorzystujące medium filmu, refleksję teoretyczną z dziedziny filmoznawstwa zaszczepioną na gruncie historii sztuki, przemiany
w wystawiennictwie spowodowane użyciem filmowego medium przez artystów, itp.
Tematy prac seminaryjnych oscylujące wokół głównego tematu zajęć powinny wykrystalizować przed końcem roku kalendarzowego. Ostateczny temat zostanie wyłoniony
w trakcie konsultacji z prowadzącym. Kryterium zaliczenia w semestrze zimowym jest
sformułowanie tematu pracy, prezentacja oraz przygotowanie bibliografii przygotowywanej pracy. W semestrze letnim – złożenie kompletnej pracy w terminie wskazanym przez
prowadzącego.
Wybrana literatura:
(teksty na konkretne zajęcia zostaną podane w trakcie kursu):
• „Artium Quaestiones“ XXXI, 2020 – numer poświęcony zwrotowi kinematograficznemu.
• M. Bal, Thinking in Film. The Politics of Video Art Installation According to Eija-Liisa Ahtila, London 2013.
• F. Bovier, A. Mey (red.), Exhibiting the Moving Image, Lausanne 2015.
• D. Campany (red.), The Cinematic, London-Cambridge, MA 2007
• A. Dalle Vacche, Cinema and Painting. On How Art is Used in Film, Austin 1995.
• A. Dalle Vacche (red.), The Visual Turn. Classical Film Theory and History of Art, New Brunswick-London 2003.
• A. Dalle Vacche, Film, Art, New Media: Museum Without Walls?, New York 2012.
• A. Dalle Vacche, Cinema and Art History. Film Has Two Eyes, w: M. Renov, J. Donald (red.). The
Sage Handbook of Film Studies, London 2006, 180-198.
• C. Elwes, Installation and the Moving Image, New York 2015.
• A. Hollander, Moving Pictures, New York 1989.
• S. Jacobs, Framing Pictures. Film and the Visual Arts, Edinburgh 2011.
• S. Jacobs, B. Cleppe, D. Latsis (red.), Art in the Cinema. The Mid-Century Art Documentary, London-New York 2021.
• F. Lipiński, Historia sztuki wobec kina i studiów nad filmem, w: J. Jarzewicz, J. Pazder, T. J. Żuchowski (red.) Historia sztuki dziś, Poznań 2011.
• F. Lipiński, Czynić widzialnym. Film jako poszerzone, wirtualne dzieło sztuki, „Kwartalnik Filmowy”,
97-98, 2017, s. 250-262.
• P.-A. Michaud, (red.), The Movement of Images, (katalog wystawy) Paris 2006.
• Ł. Ronduda, J. Majmurek, Kino-sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej,
Warszawa 2015.
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• L. M. Sager Eidt. Writing and Filming the Painting. Ekphrasis in Literature and Film, Amsterdam
and New York 2008.
• M. Scotini (red.), Carlo Ludovico Ragghianti and the Cinematic Nature of Vision, London 2000.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki (II-III rok)
Wybrane problemy z dziejów sztuki –
wykład:
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
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Wybrane problemy z dziejów sztuki –
konwersatorium:
Cappella Palatina – Palermo –
Sztuka Normanów sycylijskich w XII wieku
dr Adam Soćko
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
2 pkt. ETCS (stary program)
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 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;
• 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.

44

INFORMACJE O ZAJĘCIACH NA STUDIACH I STOPNIA
• 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;

Wybrane problemy z dziejów sztuki –
konwersatorium:
Współczesna sztuka wobec nierówności społecznych
i ekonomicznych
dr Magdalena Radomska
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
2 pkt. ETCS (stary program)
Forma zaliczenie: zaliczenie z notą
Konserwatorium dotyczyć będzie prac artystycznych poruszających ważne problemy
społeczne, polityczne i ekonomiczne takie jak bezrobocie, kwestie środowiskowe, prawa kobiet, prawa mniejszości seksualnych i osób niebinranych, kryzys ekonomiczny,
globalne migracje, przemysł narkotykowy, prawa człowieka, czy krytyka kapitalizmu i nacjonalizmu. Prezentacji współczesnej sztuki zaangażowanej w globalne i lokalne problemy polityczne towarzyszyć będzie rekonstrukcja dyskusji teoretycznej poświęconej tym
zagadnieniom. Konwersatorium będą współtworzyć studentki i studenci, a szczegółowy
program tematyczny opracowany zostanie we współpracy z uczestnikami.
Bibliografia:
• Elkins, J., Is Art History Global, New York 2007.
• Gellner E. , Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991
• Groys, B., Art Power, Cambridge, MA 2008.
• Piotrowski, P., Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Poznań 2010.
• Rael.A, K. Ballingall, E.Maar, Public Preparation, Tallinn 2010.
• Vassilyeva M. , Art for Change, w: Art for Change, red. M. Vassileva, Sofia 2015

Wybrane problemy z dziejów sztuki –
wykład:
Architektura muzeów (XVIII-XXI w.)
dr Kamila Kłudkiewicz
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenie: zaliczenie z notą
Celem zajęć jest ukazanie architektury muzeów od pierwszych gmachów w XVIII wieku
do współczesności, przy uwzględnieniu zagadnień, które szczególnie interesowały i interesują architektów oraz badaczy problematyki muzealnej. Poznamy rozwój architektury
muzealnej: od projektów z końca XVIII wieku, przez najważniejsze i wpływowe budowle
XIX-wieczne (jak berlińskie Altes Museum Karla Friedricha Schinkla, monachijską Starą
Pinakotekę Leo von Klenze, londyńskie South Kensington Museum Henry’ego Cole’a),
utopijne i przełomowe koncepcje (Benjamina I. Gilmana, Clarence’a Steina, Alfreda H.
Barra, Louisa Kahna, Franka L. Wrighta), po zjawiska końca XX wieku (tzw. muzea „ikoniczne”, „efekt Bilbao”). W ramach wykładu słuchacze zapoznają się również z najważniejszymi koncepcjami analizy architektury muzealnej: typologiami rozwoju zapropono-
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wanymi przez Michaelę Giebelhausen oraz Suzanne Macleod, genezą gmachów muzeów
narodowych w ujęciu Tony’ego Benetta, wizją „cywilizacyjnego rytuału” Carol Duncan
i Alana Wallacha. Omówimy również ostatnie, interesujące realizacje gmachów muzealnych na świecie (np. Saadiyat Island w Abu Dhabi), budowle szeroko dyskutowane (projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)
oraz wyniki niedawnych konkursów na projekty instytucji muzealnych w Polsce (Muzeum
Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu).
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
• Bianchi Pamela, Displaying Art in the Early Modern Period: Exhibiting Practices and Exhibition
Spaces, Routledge 2022
• Davidts Wouter, Triple Bond. Essays on Art, Architecture, and Museums, Amsterdam 2017
• Duncan Carol, Civilizing rituals: inside public art museums, London, New York: Routledge 1995
• Gautrand Manuelle (ed.), Museum Architecture and Interior Design, Hong Kong 2014
• Giebelhausen Michaela (ed.), The architecture of the museum. Symbolic structures, urban contexts, Manchester and New York 2003
• Jasińska Anna, Jasiński Artur, Stare kolekcje – nowa architektura. O problemach modernizacji
kolekcjonerskich muzeów sztuki, Warszawa 2020
• Kibort Piotr (red.), Marzenie i rzeczywistość. Gmach Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2016
• Lampugnani Vittorio Magnago, Sachs Angeli, Moos Stanislaus von, Achleitner Friedrich, Hessenhuis, Museums for a new millennium : concepts, projects, buildings, Munich 1999
• Lorente Jesús Pedro, Cathedrals of Urban Modernity: The First Museums of Contemporary Art,
1800-1930, Aldershot: Ashgate, 2000
• MacLeod Suzanne (ed.), Reshaping Museum Space. Architecture, Design, Exhibitions, Routledge 2005
• Macleod Suzanne, Museum Architecture: a New Biography, 2013
• Newhouse Victoria, Art and the Power of Placement, New York 2005
• Pabich Marek, o kształtowaniu sztuki. Przestrzeń piękniejsza od przedmiotu, Katowice 2007
• Preiß Archim, Das Museum und sienne Architektur, Alfter 1993
• Self Ronnie, The Architecture of Art Museums. A decade of design: 2000-2010, Routledge 2014
• Tzortzi Kali, Museum Space. Where Architecture Meets Museology, Routledge 2017
• Yanni Carla, Nature’s Museums: Victorian Science and the Architecture of Display, Princeton 1999

Wybrane problemy z dziejów sztuki –
konwersatorium:
Historia sztuki amerykańskiej XX wieku
dr Filip Lipiński
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
2 pkt. ETCS (stary program)
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 analizy otwierającej
szereg problemów związanych z tak z przemianami formalnymi, jak i kontekstem histo-
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rycznym, kulturowym i społecznym. Amerykańska rama wyboru omawianych zjawisk artystycznych prowadzić będzie do osadzenia ich w bardziej ogólnej perspektywie historii
sztuki. Zajęcia mają na celu uzupełnić i rozwinąć podstawową wiedzę w zakresie historii
sztuki nowoczesnej.
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 problemy z dziejów sztuki –
wykład:
Empowerment fotografii afroamerykańskiej
mgr Julia Stachura
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenie: zaliczenie z notą
Celem zajęć jest przedstawienie zagadnienia empowermentu w fotografii afroamerykańskiej, od II poł. XX w. po współczesność. Matronką naszych zajęć będzie Audre Lorde,
Czarna poetka i pisarka, queerowa kobieta i przedstawicielka nurtu feminizmu intersekcjonalnego. Jej zbiór esejów przetłumaczony na język polski – „Siostra outsiderka” będzie
stanowić podstawową lekturę oraz inspirację dla tematów poruszanych na zajęciach, jak:
• „Przekształcenie milczenia w język i działanie”,
• „Narzędzia pana nigdy nie rozmontują pańskiego domu”,
• „Erotyka jako siła”,
• „Wiek, rasa, klasa i płeć: kobiety na nowo definiują różnicę”,
• „Lekcje z lat sześćdziesiątych”,
• „Użytek z gniewu: odpowiedź kobiet na rasizm”.
To tylko niektóre z tytułów esejów, które stanowią punkty wyjścia dla omawianych projektów fotograficznych. Celowe uniknięcie słowa „historia” w tytule i zamienienie go na
„empowerment”, a więc upodmiotowienie, ma podkreślić aktywność oraz działanie artystek i artystów, zamiast zamykać ich twórczość w sztywnych ramach chronologicznych.
Na naszych zajęciach pojawią się także liczne nawiązania do współczesnej teorii fotografii
pisanej z perspektywy osób POC (People of Color), a tym samym teksty łączące sztukę
z critical race theory czy teoriami post- i dekolonialnymi. Na zajęciach zostaną omówione
zarówno dzieła fotografii reportażowej, przedstawiające wydarzenia okresu Ruchu praw
obywatelskich (Civil Rights Movement), współczesne formy autoportretowej ekspresji,
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fotografie studyjne, prace nawiązujące do epoki kolonialnej i okresu niewolnictwa czy
projekty fotograficzne poruszające problemy rasizmu systemowego.
Wymagania dla zaliczenia przedmiotu:
• Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)
• Zaliczenie testu: rozpoznanie 10 fotografii + odpowiedź na 2 krótkie pytania otwarte
Wybrana literatura:
• Azoulay Ariella, Historia potencjalna: bez narzędzi pana, w ogóle bez narzędzi, „Teksty Drugie.
Teoria literatury, krytyka, interpretacja”, 2021 (5)
• Bey Marquis, Black Trans Feminism, Duke University Press, Durham 2022
• Du Bois W.E.B., Black Reconstruction in America, 1860-1880, Free Press, Cambridge 1998
• Davis Angela, Kobiety, rasa, klasa, tłum. D. Żukowski, Karakter, Kraków 2022
• Fanon Frantz, Czarna skóra, białe maski, tłum. U. Kropiwiec, Karakter, Kraków 2020
• Lorde Audre, Siostra outsiderka, tłum. B. Szelewa, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2015
• Willis Deborah, Reflections in Black: a History of Black Photographers 1840 to the Present, W.W.
Norton, New York 2000
• Willis Deborah, To Make Their Own Way in the World: The Enduring Legacy of the Zealy Daguerreotypes, Thames & Hudson, London 2020

Wybrane problemy z dziejów sztuki –
wykład:
Rzym starożytny – topografia artystyczna miasta
prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenia z notą
Celem wykładu jest przedstawienie procesu formowania się struktury urbanistycznej starożytnego Rzymu. Miasto to bowiem w swej strukturze było odbiciem założycielskiego mitu
oraz wyrażało skomplikowany układ funkcjonalny. Efektem tego były ściśle określone granice miasta i podział na regiony. W tak zbudowaną strukturę symboliczno-funkcjonalną wpisywały się miejsca i wzniesione na nich budowle, które do dziś kojarzone są z Wiecznym
Miastem: Forum Rzymskie i tamtejsze bazyliki i świątynie, Kapitol i główne świątynie Miasta,
fora cesarskie, Palatyn i rezydencje rzymskie, Forum Boarium i zespół świątyń związanych
z kultem Herkulesa, Pole Marsowe itd. Do tego dochodzą wielkie założenia służące rozgrywce i wypoczynkowi obywateli rzymskich (teatry, amfiteatry, cyrki, termy).
Forma zaliczenia wykładu: rozmowa
• Literatura:
• Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia Miasta (wiele wydań, m.in. seria Biblioteki Narodowej, seria
II, 87, Wrocław: Ossolineum 1955)
• Coarelli, Filippo, Roma, Roma: Laterza 2008;
• Jaczynowska Maria, Historia Starożytnego Rzymu, Warszawa PWN: 1976;
• Lexicon Topographicum Urbis Romae (LTUR), red. E. M. Steinby, t. 1–6: Roma: Edizioni Quasar
1993–2000;
• Lexicon topographicum urbis Romae. Supplementum (LTUR–S), ed. var., t. 1-7, Roma: Edizioni
Quasar, 2005-2014;
• Stützer Hubert Alexander, Das Antike Rom, Köln: DuMont, 1979.
• Urban Space and Urban History in the Roman World, red. Miko Flohr, London & New York: Routledge, 2020.
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Wybrane problemy z dziejów sztuki –
konwersatorium:
Obrazy w procesie. Wybrane zagadnienia malarstwa XIX-XXI wieku
prof. UAM dr hab. Łukasz Kiepuszewski
II semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
2 pkt. ETCS (stary program)
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 figuratywnej 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 problemy z dziejów sztuki –
wykład:
Stylistyczno-ikonograficzny paradygmat historii sztuki
i jego alternatywy wobec sztuki polskiej i obcej
2. poł. XVIII – pocz. XX wieku
prof. UAM dr hab. Mariusz Bryl
II semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Przedmiotem wykładu są dzieje sztuki polskiej i obcej w epoce nowoczesnej, a ściślej
w jej pierwszej fazie, zapoczątkowanej przełomem od rokoka do neoklasycyzmu w 2.
poł XVIII wieku. Cezurę końcową stanowi przejście na przełomie XIX i XX wieku od tzw.
modernizmu (w węższym tego słowa rozumieniu) do pierwszych awangard XX w. Wykład
ma na celu pogłębienie wśród słuchaczy rozumienia zjawisk artystycznych tego okresu
poprzez prezentację różnorodnych podejść badawczych odzwierciedlających rozwój teoretyczny historii sztuki – od tradycyjnych paradygmatów dyscypliny do tzw. nowej historii
sztuki. Oznacza to, że w toku wykładu problematyzacji będzie podlegać zarówno proces
artystyczny, jak i sposoby jego ujmowania.
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Istotnym elementem wykładu, budowanego wokół analiz i interpretacji reprezentatywnych dzieł wybitnych artystów tego okresu, będzie perspektywa komparatystyczna sztuki
polskiej i obcej.
W trakcie zajęć, na bieżąco, podawana będzie literatura odnosząca się do poruszanej
problematyki.
Warunkiem zaliczenia zajęć jest systematyczne w nich uczestnictwo oraz zaliczenie testu
wizualnego z zakresu objętego wykładem.
Wybrane problemy z dziejów sztuki –
wykład:
Ateny – dzieje i sztuka miasta
dr Katarzyna Dudlik
II semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Celem zajęć jest przedstawienie słuchaczom wybranych aspektów sztuki helleńskiej,
z umiejscowieniem Aten w centrum zainteresowań. W ramach pierwszej części wykładów,
w sposób syntetyczny zaprezentowana zostanie topografia miasta antycznego i jego najważniejszych monumentów. Odwiedzimy zatem Akropol – rdzeń ateńskiej tożsamości,
z Partenonem na czele, by później zejść niżej, do stóp wzgórza Areopagu, gdzie mieściła
się ateńska agora – tętniące życiem serce miasta. Nie zabraknie również omówienia późniejszych fundacji Hadriana. W tej części wykładu, główna uwaga poświęcona będzie
architekturze oraz jej wystrojowi, przede wszystkim rzeźbiarskiemu, które dalej zostaną
osadzone w wielorakich związkach kontekstowych: dziejów politycznych, gospodarczych
i społecznych, ale także tradycji artystycznej, literackiej czy filozoficznej swoich czasów.
Ateny antyczne będą zaś punktem odniesienia do tematyki poruszanej w drugiej części zajęć, tzn. dziejów miasta od późnego antyku po współczesność, ze szczególnym
uwzględnieniem czasów panowania tureckiego oraz momentu odzyskania przez Grecję
niepodległości. Tutaj przyjrzymy się zwłaszcza kostiumowi Aten jako nowej, aspirującej
europejskiej stolicy oraz roli, jaką dziedzictwo historyczne w tej kreacji odgrywało ówcześnie, a jaką odgrywa dzisiaj. Granicznym punktem rozważań będzie natomiast rok 2004,
XXVIII Letnie Igrzyska Olimpijskie i program ceremonii otwarcia tychże.
Literatura (wybrana):
• E. Bulwer Lytton, O. Murray, Athens – its rise and fall: with views of the literature, philosophy, and
social life of the Athenian people, Routledge 2004
• W. Clair, L. Barnes, D.S. Clair, The Classical Parthenon: Recovering the Strangeness of the Ancient
World, Cambridge 2022
• W. Clair, D.S. Clair, L. Barnes, Who Saved the Parthenon? a New History of the Acropolis Before,
During and After the Greek Revolution, Cambridge 2022
• M.B. Cosmopoulos, The Parthenon and its sculptures, Cambridge 2004
• A. Frantz, The Middle Ages in the athenian agora, Princeton 1961
• C. Gouvoussis, Athens: ancient, Byzantine, modern city, museums. Ateny 1974
• Ch. Hitchens, R. Browning, G. Binns, The Elgin marbles: should they be returned to Greece?
Londyn – Nowy Jork 1997
• D. King, The Elgin marbles, Hutchinson 2006
• W.M. Leake, Topographie Athens, Zurych 1844
• J. Neils, The Parthenon: from antiquity to the present, Cambridge 2010
• H. Thompson, The stoa of Attalos II in Athens, Princenot 1959
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Wybrane problemy z dziejów sztuki –
konwersatorium:
Twórczość Witkacego
mgr Małgorzata Graś-Godzwon
II semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
2 pkt. ETCS (stary program)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień z życia i twórczości
oraz recepcji twórczości plastycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza. Twórczość artysty
i jej recepcja będzie rozpatrywana na tle przemian kulturowych, społecznych i politycznych. W trakcie zajęć przestudiujemy biografię artysty, omówimy jego autokreacje biograficzne oraz mity o artyście powstałe za jego życia i po śmierci. Przedmiotem naszej
refleksji będą artystyczne inspiracje Witkacego oraz wpływ wojny i rewolucji w Rosji na
tego artystę. Witkacy rozpatrywany będzie jako teoretyk sztuki, członek ugrupowania
„Formistów” a także założyciel „Firmy portretowej”. Podejmiemy też wątek fotografii Witkacego. Istotnym elementem zajęć będzie także recepcja twórczości plastycznej tego
artysty po II Wojnie Światowej, a w ramach tego zagadnienia przedstawione zostaną
wybrane, kluczowe koncepcje badaczy na temat sztuki Witkacego.
Wymogiem zaliczenia będzie aktywne i regularne uczestnictwo w zajęciach, lektura zadanych tekstów, przygotowanie prezentacji lub eseju.
Literatura:
A. Obowiązkowa:
• Franczak E., Okołowicz S., Przeciw Nicości. Fotografie Stanisława Ignacego Witkiewicza, Kraków 1986.
• Jakimowicz I., S.I. Witkiewicz 1885-1939. Katalog dzieł malarskich, Warszawa 1990.
• Piotrowski P., Metafizyka obrazu. O teorii sztuki i postawie artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza, Poznań 1985.
• Porębski M., Interregnum. Studia z historii sztuki polskiej XIX i XX w., Warszawa 1975.
• Sztaba W., Gra ze sztuką. O twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, Kraków 1982.
• Witkiewicz S.I., Nowe formy w malarstwie i inne pisma estetyczne, Warszawa 1959.
B. Uzupełniająca:
• Błoński J., Od Stasia Do Witkacego, Kraków 1997.
• Czartoryska U., Witkacy w zwierciadle fotografii, „Fotografia” nr 5 (1972).
• Degler J., Witkacego portret wielokrotny. Szkice i materiały do biografii (1918-1939), Warszawa 2016.
• Degler J., Micińska A., Okołowicz S, Pawlak T., Kronika życia i twórczości Stanisława Ignacego
Witkiewicza, Warszawa 2017.
• Dubiński K., Wojna Witkacego, czyli kumboł w galifetach, Iskra, Warszawa 2015.
• Graś-Godzwon M., Witkacy heretyk. Destrukcja w czasach konstruktywizmu, „Sztuka i Dokumentacja” nr 19 (2018).
• Jakimowicz I., Witkacy malarz, Warszawa 1985.
• Jakimowicz I., Słowo i obraz. Witkacy – Chwistek – Strzemiński. Katalog wystawy [w ramach festiwalu Złotego Grona], Zielona Góra 1967.
• Piotrowski P., Stanisław Ignacy Witkiewicz, Warszawa 1989.
• Piotrowski P., Znaczenie modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999.
• Sztaba W., Zaginione obrazy i rysunki sprzed roku 1914 według oryginalnych fotografii ze zbiorów
Konstantego Puzyny, Warszawa 1985.
• Witkiewicz S.I., Pożegnanie jesieni, Warszawa 1992.
• Witkiewicz S.I., Wybór dramatów [wybór i wstęp J. Błoński], Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974.
• Żakiewicz A., Młodość chłopczyka. O wczesnej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza 19001914, Gdańsk 2014.
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Zajęcia problemowo-specjalizacyjne
(zajęcia problemowe)
(II-III rok)
Wybrane zagadnienia krytyki artystycznej
prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
2 pkt. ETCS (stary program)
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.
• 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,
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• 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.

Ikonografia
dr Adam Soćko
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
2 pkt. ETCS (stary program)
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;
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• 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, Słownik 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• 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 designu
prof. UAM dr hab. Piotr Korduba
II sem., 30 godz.
3 pkt. ECTS
2 pkt. ETCS (stary program)
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi tendencjami sztuki dekoracyjnej,
użytkowej oraz designu europejskiego od końca XIX w. do 2 połowy XX w. pod względem
ich zróżnicowania regionalnego oraz głównych kierunków omawianego czasu.
Podczas zajęć omówione zostaną główne kierunki kształtowania sztuki przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych na przestrzeni około 100 lat poczynając od zagadnień związanych z angielskim ruchem Arts&Crafts, jego kontynentalną recepcją oraz zjawiskiem
secesji. Przedmiotem kolejnych rozważań będzie znaczenie przełomu modernistycznego
we wzornictwie ze szczególnym uwzględnieniem roli Bauhausu, a także znaczenia tego
nurtu dla sztuki dekoracyjnej i wnętrzarstwa w Polsce międzywojennej. Następnie zajmiemy się designem i wzornictwem przemysłowym w powojennej Europie. Zajęcia te będą
dotyczyły zarówno doświadczeń w krajach komunistycznych (Polska, DDR) jak i w szeroko rozumianym zachodnim świecie (design skandynawski). W trakcie opisywanych
zajęć zapoznamy się z najważniejszymi teoriami i teoretykami omawianych zagadnień,
najważniejszymi projektantami przedmiotów, a także samymi dziełami i niekiedy także
z ich wytwórniami.
Metody zaliczenia: kolokwium wizualne
Literatura (wybrana):
• The Arts & Crafts Movement in Europe & America: Design for the Modern World, red. W. Kaplan,
Los Angeles 2004.
• B. Banaś, Polski New Look. Ceramika użytkowa lat 50. i 60., Wrocław 2011.
• B. Bochińska, Zacznij kochać dizajn: jak kolekcjonować sztukę użytkową, Warszawa 2016.
• Chcemy być nowocześni. Polski design 1955-1968 z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie,
red. A. Demska, A. Frąckiewicz, A. Maga, Warszawa 2011.
• D. Crowley, National style and nation-state. Design in Poland from the vernacular revival to the
international style, Manchester-New York 1992.
• M. Droste, The Bauhaus: 1919-1933 reform and avant-garde, Hong-Kong 2006.
• I. Huml, Polska sztuka stosowana XX wieku, Warszawa 1978.
• J. Hübner-Wojciechowska, Przewodnik dla kolekcjonerów. Lata 60 XX wieku. Sztuka użytkowa,
Warszawa 2014.
• K. Jasiołek, Asteroid i półkotapczan. O polskim wzornictwie powojennym, Warszawa 2020.
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• P. Korduba, Ludowość na sprzedaż, Warszawa 2013.
• A. Kostrzyńska-Miłosz, Polskie meble 1918-1939. Forma-funkcja-technika, Warszawa 2005.
• A. Kostrzyńska-Miłosz, Polskie meble 1945-1970. Idee i rzeczywistość, Warszawa 2022.
• Między tradycją a nowoczesnością: Instytut Wzornictwa Przemysłowego w poszukiwaniu tożsamości we wzornictwie, red. I. Borowicz, Warszawa 2001.
• P. Sparke, Design: historia wzornictwa, Warszawa 2012.
• Rzeczy niepospolite. Polscy projektanci XX wieku, red. C. Frejlich, Kraków 2013.
• Wizje nowoczesności. Lata 50. i 60. – wzornictwo, estetyka, styla życia, red. A. Kiełczewska, M.
Porajska-Hałka, Warszawa 2012.
• Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989, red. C. Frejlich, Kraków 2018.

Papier i jego poprzednicy.
Wprowadzenie do badań
nad sztukami graficznymi
prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski
II sem., 30 godz.
3 pkt. ECTS
2 pkt. ETCS (stary program)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą, rozmowa
Zajęcia skierowane do osób zainteresowanych studiami nad rysunkiem i grafiką. Celem
zajęć jest danie podstawowej wiedzy na temat podłoży stosowanych w rysunku i grafice
(papirus, pergamin, papier) a także wprowadzenie w problematykę współczesnych badań
nad papierami jako materiału artystycznego, m.in. badania nad znakami wodnymi. W bloku jednosemestralnym (30 godz.) zaplanowane są zajęcia wprowadzające w zagadnienia
wytwarzania papirusu, pergaminu oraz papieru ze zwróceniem uwagi na różnice między
papierami orientalnymi a europejskimi. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane próbki
różnych podłoży wykorzystywanych przez rysowników i grafików. Większość zajęć będzie odbywana w formie wykładów, część zaplanowana została jako konwersatoria, na
które zostanie podana studentom obowiązująca ich literatura. Zajęcia będą się kończyć
zaliczeniem z notą. Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo na zajęciach oraz zdanie
sprawdzianu ustnego na koniec zajęć. Sprawdzian będzie dotyczył materiałów i technik
rysunkowych względnie graficznych a także kwestii terminologicznych.
Literatura podstawowa:
• Jurkiewicz Andrzej, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Część 1-2, Nakładem własnym autora,
Kraków 1938/1939
• Helman-Ważny Agnieszka, The Archaeology of Tibetan Books, Leiden–Boston 2014
• Krejča Aleš, Techniki sztuk graficznych, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1984
• Maleczyńska Kazimiera, Historia starego papieru, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
1974
• Meder Joseph, Die Handzeichnung; ihre Technik und Entwicklung, Anton Schroll, Wien 1919
• Tschudin, Peter F., Grundzüge der Papiergeschichte, A. Hiersemann, Stuttgart 2002 (Bibliothek
des Buchwesens 12)
• Teissig Karel, Techniki rysunku, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982
• Weiss Karl Theodor, Handbuch der Wasserzeichenkunde, bearb. u. hg. v. Wisso Weiss, VEB
Fachbuchverlag, Leipzig 1962 (reprint Saur, 1983)
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Sztuka Ameryki Łacińskiej
dr Dorota Molińska
II sem., 30 godz.
3 pkt. ECTS
2 pkt. ETCS (stary program)
Zajęcia poświęcone będą przekrojowemu przedstawieniu wybranych problemów z dziejów sztuki na terenie Ameryki Łacińskiej (Ameryki Środkowej i Południowej) obejmujących
dziedzictwo kultur rdzennych oraz czasów europejskiej kolonizacji aż po okres ruchów
niepodległościowych w XIX w. Mają one za zadanie poszerzyć wiedzę uczestników w zakresie najważniejszych zjawisk kulturowo-artystycznych, obiektów architektonicznych,
dzieł sztuki oraz twórców, którzy na przestrzeni wieków wpłynęli na ukształtowanie się
artystycznej i stylistycznej charakterystyki tego regionu.
Tematyka poszczególnych zajęć podzielona będzie na cztery moduły tematyczne: pierwszy dotyczyć będzie sztuki pre-kolonialnej (m. in. Olmeków, Majów, Azteków, Mochica,
Nazca i Inków), a pozostałe poświęcone zostaną zagadnieniom władzy, tożsamości
i religii i obejmować będą okres od XVI do początku XX w. Przedmiotem refleksji będą
społeczno-polityczne uwarunkowania europejskiej kolonizacji oraz ich konsekwencje dla
rozwoju tak zwanej sztuki kolonialnej. Omówione zostaną wątki architektury i urbanistyki
najważniejszych ośrodków Wicekrólestw Nowej Hiszpanii, Peru i Brazylii, a także rozwój
lokalnego środowiska artystycznego i szkół malarstwa barokowego oraz panorama sztuki
powiązanej z narodowotwórczymi procesami XIX w.
Szczególne znaczenie odgrywać będzie kontekst specyfiki artystycznej topografii, periodyzacji i terminologii związanej z omawianymi zagadnieniami, ale także wątek krytycznej
interpretacji historiograficznej narracji peryferializującej sztukę Ameryki Łacińskiej w odniesieniu do dziedzictwa kultury Zachodu.
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 kolokwium w formie testu wizualno-pisemnego
Podstawowa literatura:
• D. Ades, G. Brett, Art in Latin America: The Modern Era, 1820-1980, Yale University Press, 1989.
• D. Ades, Constructing Histories of Latin American Art, [w:] „The two art histories: the Museum and
the University“, C. W. Haxthausen (red.), Yale University Press, 2003, s. 32-45.
• L. E. Alcalá, J. Brown, Painting in Latin America: 1550-1820, Yale University Press, 2014.
• A. Andrzejewska, Motywy pochodzenia europejskiego jako jeden z aspektów badań nad stylistyką
mestizo w barokowej architekturze Wicekrólestwa Peru, „Sztuka Ameryki Łacińskiej“, nr 1/2011,
s. 259-278.
• The Arts in Latin America: 1492–1820. Exhibition catalog, Philadelphia: Philadelphia Museum of
Art 2006.
• G. A. Bailey, Art of colonial Latin America, New York, 2005.
• G. A. Bailey, The Andean Hybrid Baroque: Convergent Cultures in the Churches of Colonial Peru,
University of Notre Dame Press, 2010.
• J. Białostocki, o sztuce dawnej Ameryki. Meksyk i Peru, Warszawa 1972.
• W. Tatarkiewicz, Architektura barokowa w Brazylii, „Sztuka Ameryki Łacińskiej“, nr 1/2011, s. 17-43.
• F. J. Dockstader, Sztuka Ameryki, t. 1-3, Warszawa 1975-1977.
• Dzieje kultury latynoameryańskiej, Marcin Florian Gawrycki (red.), Warszawa 2009.
• L. Gandhi, Teoria postkolonialna, Poznań 2008.
• E. Kubiak, Juli (Peru) – „miasto jezuitów”. Charakterystyczne cechy architektury misyjnej w okresie
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kolonialnym, [w:] Między złotym a srebrnym wiekiem kultury hiszpańskiej, M. Jagłowski, D. Sepczyńska (red.), Olsztyn 2008, s. 169-186.
• E. Kubiak, Kościół jezuicki w Cusco jako model kształtujący architekturę regionu, [w:] Studia nad
sztuką renesansu i baroku, I. Rolska-Boruch (red.), t. XI, Lublin 2012, s. 101-127.
• E. Kubiak, Jerozolima na ziemiach Nowego Świata – święte miasto w sztuce Wicekrólestwa Peru,
[w:] Architektura znaczeń. Studia ofiarowane profesorowi Z. Bani, red. A. S. Czyż, J. Nowiński,
Warszawa 2011, 90-101.
• G. Kubler, M. Soria, Art and Architecture in Spain and Portugal and their American Dominions: 1500
to 1800, Harmond- Sworth 1959.
• K. Piekarz, Rozwój architektury kolonialnej na przykładzie historii katedry w Limie, „Ameryka Łacińska” 1(79), 2013, s. 23-42.
• R. C. Smith, Colonial Towns of Spanish and Portuguese America, „Journal of the Society of Architectural Historians“, vol. 14, nr 4, 1955, s. 3-12.
• M. Trusted, The arts of Spain: Iberia and Latin America 1450-1700, New York 2007.

Horyzontalna historia sztuki
Piotra Piotrowskiego
dr Magdalena Radomska
II sem., 30 godz.
3 pkt. ECTS
2 pkt. ETCS (stary program)
Wykład stanowi omówienie postawy badawczej Profesora Piotra Piotrowskiego i Jego
spuścizny intelektualnej w postaci licznych tekstów teoretycznych i śladów praktyki
przede wszystkim akademickiej, ale także i społecznej. Spinającą kwestią dla całości
wykładu będzie koncepcja horyzontalnej i alterglobalistycznej historii sztuki oraz wpływ
jaki wywarła ona na światową historię sztuki. Podstawą staną się teksty badaczy opublikowane w wydanym przez Routlegde tomie Horizontal Art History and Beyond : Revising Peripheral Critical Practices [ed.A.Jakubowska, M.Radomska] oraz ostatnia książka
Piotrowskiego – Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej, która niebawem ukaże się
w języku angielskim z posłowiem Magdaleny Radomskiej. Wcześniejsze książki i teksty
Profesora Piotrowskiego przeanalizowane zostaną w kontekście teoretycznego namysłu badaczy koncentrujących się na analizie sztuki Europy Środkowo-Wschodniej oraz
globalnej historii sztuki takich jak Boris Groys, Steven Mansbach, Thomas DaCosta Kaufmann, Inke Arns, Igor Zabel, Susan Buck-Morss, Ekaterina Degot, Igor Zabel, Marina
Gržinić, Miško Šuvaković, Edit András, Maja i Reuben Fowkes. Istotnym aspektem wykładu będzie nakreślenie fundamentalnej roli Piotrowskiego w kształtowaniu krytycznego
dyskursu o sztuce komunistycznej i postkomunistycznej Europy zarówno w kontekście
namysłu innych badaczy, jak i pionierskich badań i tez Profesora Piotrowskiego a także przełomowych dla historii sztuki Europy Środkowo-Wschodniej operacji na języku jej
analizy i syntezy skutkujących rewizją opresyjnych i uniwersalistycznych modeli pisania
historii sztuki i stworzeniem kategorii umożliwiających dowartościowanie sztuki tej części
Europy. Poruszony zostanie wątek „szkoły Piotra Piotrowskiego” – Jego roli w krytycznej
implementacji na gruncie polskim narracji dotyczących ciała i płci kulturowej w kontekście
wydarzeń politycznych oraz Piotrowskiego jako historyka sztuki polskiej. Treścią osobnego wykładu stanie się namysł Piotrowskiego nad „muzeum krytycznym” oraz próba
praktycznej aplikacji postulatów nowej muzeologii, z uwzględnieniem tekstów autorów
takich jak Rosalyn Deutsche, Carol Duncan, Allan Wallach, Victoria Newhouse, Peter Vergo). Analizie poddane zostanie podłoże filozoficzne myśli Piotrowskiego z omówieniem
tekstów teoretycznych kluczowych dla kontekstów takich jak marksizm, postmodernizm,
czy postkolonializm. Istotną kwestią będzie literatura dotycząca etosu uniwersytetu i jego
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funkcji polemiczno-krytycznej, oporu wobec kapitalizacji i biurokratyzacji oraz fundamentalnej roli studentów w konstytucji tegoż jako instytucji demokratycznej.
Literatura – wybrane publikacje Piotra Piotrowskiego:
• Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999
• Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej, 1945-1989, Poznań 2005
• Sztuka według polityki, Kraków 2007
• Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Poznań 2010; wydanie angielskie:
Art and Democracy in Post-Communist Europe, London 2012
• Muzeum krytyczne, Poznań 2011
• Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej, Poznań 2018.
• After Piotr Piotrowski : Art, Democracy and Friendship, Jakubowska Agata, Radomska Magdalena
(ed.), Poznań 2020.
• Horizontal Art History and Beyond Revising Peripheral Critical Practices, Jakubowska Agata, Radomska Magdalena (ed.), Routledge 2022

Wykłady monograficzne
(wykłady ogólne)
(II-III rok)
Przestrzenie modernizmu.
Zagadnienia nowoczesnej architektury
i urbanistyki z lat 1920-1970
prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Przedmiotem wykładu będą koncepcje urbanistyczne modernizmu w Europie Zachodniej, ZSRS oraz Polski lat 20 i 30 oraz 60 i 70 XX wieku. Zostaną one zaprezentowane
w kontekście ideologii regeneracyjnych XIX i XX wieku, a więc jako efekt artystycznego
namysłu i artystycznej praktyki zmierzających do uzdrowienia miasta jako formy osadniczej. Dominującym motywem wykładu będę te koncepcje i realizacje architektoniczne
i urbanistyczne, które miały w sposób radykalny zmienić niekorzystny układ miasta jako
struktury hierarchicznej, funkcjonalnej i komunikacyjnej oraz niedostępnej dla ogółu z powodów ekonomicznych.
Forma zaliczenia: krótka praca końcowa oparta na materiale omawianym w trakcie wykładu.
Wybrana literatura
• M. Antliff, Avant-garde Fascism. The Mobilization of Myth, Art, and Culture in France 1909-1939,
Durham 2007.
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• M. Berman, Wszystko co stałe rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności,
przeł. M. Szuster, Kraków 2006.
• H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków 2006.
• R. Griffin, Modernism and Fascism. The Sense of the Beginning under Mussolini and Hitler, Basingstoke, New York 2007.
• H. D. Hudson, Jr., Blueprints and Blood. The Stalinization of Soviet Architecture 1917-1937, Princeton 1994.
• Ch. Norberg-Schulz, Bycie, przestrzeń i architektura, przeł. Barbara Gadomska, Warszawa 2000.
• J. Sadowski, Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów. Rodzina, prokreacja i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20 i 30 XX wieku, Łódź 2005.

Studiolo. Architektura – dekoracja – funkcja
prof. UAM dr hab. Michał Mencfel
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Wykład poświęcony jest dziejom szczególnego typu wnętrza zwanego studiolo, bardzo
istotnego dla renesansowej architektury mieszkalnej i rezydencjonalnej, ale i znacznie
szerzej – dla renesansowej kultury w ogóle. Ukształtowane w XIV wieku, dojrzałą formę
osiągnęło studiolo w wieku XV, by po połowie kolejnego stulecia stopniowo tracić na
znaczeniu. Powstały przy tym realizacje wybitne, ze słynnymi studioli Medyceuszów we
Florencji, Federico da Montefeltre w Urbino i Gubbio czy Isabelli d’Este w Mantui na czele.
Podczas wykładu omówione zostaną nie tylko geneza i ewolucja studiolo jako przestrzeni
architektonicznej; poruszone zostaną także zagadnienia programów ikonograficznych
dekoracji studioli oraz zmieniającej się w czasie funkcji tych pomieszczeń. Wszystko to
zostanie zaprezentowane na szerokim tle zjawisk kulturowych: rozwoju humanizmu, kolekcjonerstwa, kultury dworskiej.
Podstawowa literatura:
• Wolfgang Liebenwein, Studiolo. Die Entstehung eines Raumtyps und seine Entwicklung bis um
1600, Berlin 1977
• Luciano Cheles, The Studiolo of Urbino: An Iconographic Investigation, University Park 1986
• Marcin Fabianski, Federigo da Montefeltro’s “Studiolo” in Gubbio Reconsidered. Its Decoration
and Its Iconographic Program: An Interpretation, “Artibus et Historiae” 11, Issue 21 (1990), 199-214
• Stephen Campbell, The Cabinet of Eros: Renaissance Mythological Painting and the Studiolo of
Isabella d’Este, Yale 2006
• Leah R. Clark, Collecting, exchange, and sociability in the Renaissance studiolo, “Journal of the
History of Collections” 25, Issue 2 (2013), 171–184
• Tim Shephard, Echoing Helicon: Music, Art and Identity in the Este Studioli, 1440-1530, Oxford
2014
• Lindsay Alberts, Francesco I’s museum: cultural politics at the Galleria degli Uffizi, “Journal of the
History of Collections” 30, Issue 2 (2018), 203–216
• Karl A.E. Enenkel, Petrarch’s Constructions of the Sacred Solitary Place in De vita solitaria and
Other Writings, w: Karl A.E. Enenkel & Christine Göttler (eds.), Solitudo. Spaces, Places, and Times
of Solitude in Late Medieval and Early Modern Cultures, Leiden 2018, s. 31-80
• Alice Fornasiero, Eliška Zlatohlávková, The studiolo of Rudolf II at Prague Castle, “Journal of the
History of Collections” 32, Issue 2 (2020), 239–244
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Sztuka gdańska czy sztuka w Gdańsku?
O kulturze artystycznej miasta od średniowiecza do dziś
dr Anna Sobecka
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Wykład dotyczy fenomenu kultury artystycznej jednej z największych metropolii europejskich czasów nowożytnych. Początki rozkwitu Gdańska jako kluczowego ośrodka handlowego w Europie Północnej, wiążą się z dominacją krzyżacką i rozwojem Hanzy. Wówczas
ukształtowała się struktura urbanistyczna miasta nad Motławą oraz rozpoczęła się budowa
największych świątyń, do wyposażenia których, gdańszczanie zamawiali znakomite przykłady plastyki późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej. Na wykładach omówione zostaną
także przestrzenie publiczne miasta takiej jak np. Ratusz Głównego Miasta i Dwór Artusa
z kompleksowo zaprojektowanym programem wystroju wnętrz. Zajmiemy się także kwestią
rozwoju architektury tzw. Złotego Wieku miasta a także problemem „kultury zamieszkiwania”
gdańszczan. Kluczowym problemem będzie także rola epitafiów i innych dzieł plastycznych
powstających w protestanckim mieście. Na zajęciach, w miarę możliwości in situ, analizowane
będą przykłady malarstwa, rysunku i grafiki. Rzemiosło artystyczne powstające w Gdańsku
zostanie omówione ze szczególnym naciskiem na charakterystyczną dla miasta – sztukę
bursztynniczą. Ważnym aspektem podejmowanym na wykładzie będzie też problem kolekcjonerstwa naukowego i artystycznego oraz rozwój nauk jako impuls dla sztuki. Na koniec
semestru przyjrzymy się kulturze artystycznej pruskiego Gdańska. Omówimy zostanie także
problem powojennej odbudowy Gdańska i najciekawsze inwestycje budowlane ostatnich lat.
W miarę możliwości i zainteresowania przewidywany jest dwudniowy pobyt terenowy w Gdańsku obejmujący zwiedzanie Muzeum Narodowego, Ratusza Głównego Miasta, Dworu Artusa,
Domu Uphagena, ECSu i NOMUSa, a także Głównego i Starego Miasta Gdańska z najważniejszymi obiektami architektury powstałymi w mieście od średniowiecza po XXI wiek.
Literatura podstawowa:
• Aurea Porta Rzeczypospolitej, Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVII wieku, t. 1 Eseje, t. 2
Katalog, Gdańsk 1997.
• Cieślak Katarzyna, Kościół cmentarzem: sztuka nagrobna Gdańska (XV-XVIII w.): „długie trwanie”
epitafium, Warszawa 1992.
• Cieślak Katarzyna, Wystrój Dworu Artusa w Gdańsku i jego program ideowy w XVI w., [w:] Biuletyn
Historii Sztuki, 40, 1993, nr 1, s. 29–46.
• Friedrich Jacek, Architektura Gdańska w „złotym wieku” i jej ideowe uwikłania, [w:] Obok. Polska –
Niemcy. 1000 lat historii w sztuce/ Tür an tür. Poland – Deutschland. 1000 Jahre Kunstgeschichte,
red. M. Omilanowska, Berlin 2011, s. 314–319.
• Iwanoyko Eugeniusz, Sala Czerwona ratusza gdańskiego, Wrocław 1986.
• Kaleciński Marcin, Gdańsk – Nowa Jerozolima – Nowy Rzym. Antyk w sztuce Gdańska czasów politycznej dominacji kalwińskiej, [w:] Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce/ Tür an Tür.
Poland – Deutschland. 1000 Jahre Kunstgeschichte, red. M. Omilanowska, Berlin 2011, s. 320–325.
• Korduba Piotr, Patrycjuszowski dom gdański w epoce nowożytnej, Warszawa 2005.
• Kościół Mariacki w Gdańsku, t. 1–2, red. J. Friedrich, Gdańsk 2019, wybrane teksty.
• Labuda Adam S., Malarstwo tablicowe w Gdańsku w II poł. XV wieku, Warszawa 1979.
• Mielnik Magdalena, Sztuka życia. Tematyka moralistyczna w sztuce świeckiej XVI i XVII wieku, Gdańsk 2019.
• Sobecka Anna, Bursztyn w kulturze | Baltic amber in culture, [w:] Bursztyn bałtycki – Skarb Zatoki Gdańskiej | Baltic Amber – Treasure of the Bay of Gdańsk, red. R. Szadziewski, R. Pytlos, J.
Szwedo, Gdańsk 2018, s. 76–93.
• Sobecka Anna, Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku. O kulturze kolekcjonerskiej miasta,
Gdańsk 2021.
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• Steinborn Bożena, Malarz Daniel Schultz. Gdańszczanin w służbie królów polskich, Warszawa 2004.
• Studia z historii i kultury Gdańska i Europy Północnej poświęcone pamięci Doktor Katarzyny Cieślak, red. J. Friedrich i E. Kizik, Gdańska 2003, wybrane teksty.
• Tylicki Jacek, Sztuka Prus Królewskich, [w:] Prusy Królewskie. Społeczeństwo. Kultura. Gospodarka 1454-1772, red. E. Kizik, Gdańsk 2012, s. 309–371.
• Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki UG, 1996 – https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.
php/portaaurea/issue/view/298
Literatura uzupełniająca:
• Bielak Jacek, Ikonografia Złotej Kamienicy na nowo odczytana. O związkach polityki, kultury i sztuki w Gdańsku początku XVII wieku, [w:] Mieszczaństwo gdańskie, red. Stanisław Salmonowicz,
Gdańsk 1997, s. 377–392.
• Cieślak Katarzyna, Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo, Wrocław 2000.
• Drost Willi, Danziger Malerei. Vom Mittelalter bis zu Ende des Barock, Berlin, Leipzig 1938.
• Dwór Artusa w Gdańsku. Sztuka i sztuka konserwacji, Materiały z konferencji naukowej, Gdańsk,
Dwór Artusa 17–19 października 2002, red. T. Grzybkowska, J. Talbierska, Warszawa 2004, s. 73–90.
• Friedrich Jacek, Odbudowa Głównego Miasta Gdańska w latach 1945-1960, Gdańsk 2015.
• Gdańsk w epoce Bartholomäusa Milwitza, red. E. Kizik, Gdańsk 2010, s. 56–65.
• Grzybkowska Teresa, Złoty wiek malarstwa gdańskiego na tle kultury artystycznej 1520–1620, Warszawa 1990.
• Grzybkowska Teresa, Artyści i patrycjusze Gdańska, Warszawa 1996.
• Jaśniewicz Aleksandra, Portret w Gdańsku. Od schyłku średniowiecza do późnego baroku (1420–
1700). Malarstwo. Rysunek, Gdańsk 2018.
• Kaleciński Marcin, Mity Gdańska: antyk w publicznej sztuce protestanckiej respubliki, Gdańsk 2011.
• Niderlandzcy artyści w Gdańsku w czasach Hansa Vredemana de Vriesa, red. Małgorzata Danielewicz, Małgorzata Ruszkowska-Macur, Gdańsk 2006.
• Omilanowska Małgorzata, Budowanie nad Bałtykiem, Gdańsk 2018, wybrane teksty.
• Portret ponad wszystko. Jacob Wessel i jego wiek. Sztuka Gdańska XVIII w., [kat. wyst.], Muzeum
Narodowe w Gdańsku, red. A. Mosingiewicz, D. Kaczor, Gdańsk 2005.
• Praeterita Posteritati. Studia z historii sztuki i kultury ofiarowane Maciejowi Kilarskiemu, red. M.
Mierzwiński, Malbork 2001.
• Woziński Andrzej, w świetle gwiazd: sztuka i astrologia w Gdańsku w latach 1450-1550, Gdańsk 2011.

Renovatio Romae – Rzym średniowieczny
i jego antyczne dziedzictwo
prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski
II semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Na wykładzie zostaną pokazane dwa procesy zachodzące w Wiecznym Mieście w okresie
średniowiecza. Z jednej strony destrukcja Rzymu antycznego i z drugiej budowanie świadomości więzi z dawnymi czasy nowych mieszkańców Rzymu w tym okresie. Rzym antyczny
w okresie swego największego rozkwitu liczył ponad milion mieszkańców. U schyłku cesarstwa Rzymskiego, tj. ok. 300 roku Miasto było tętniącą życiem metropolią w swych granicach wyznaczonych murami i wypełnioną monumentalnymi budowlami. Wraz z upadkiem
cesarstwa pod koniec V wieku Miasto zaczęło chylić się ku upadkowi. Uległo szybko depopulacji i liczyło w okresie najniższego stanu demograficznego niecałe 20 tys. mieszkańców.
Budowle i miejsca świadczące o dawnej wielkości wciąż jednak stały i popadały w ruinę,
a niektóre po części były wykorzystywane do nowych celów, np. jako kościoły albo obiekty
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mieszkalne. Do schyłku średniowiecza starożytny Rzym w swej architektonicznej materii
ostał się zaskakująco dobrze. Nowi mieszkańcy mieli świadomość wielkości przeszłości
miasta, w którym przyszło im żyć i chętnie się do niej odwoływali. Chodzi przede wszystkim
o papieży, którzy byli postrzegani jako symboliczni i formalni spadkobiercy cesarzy rzymskich, co przekładało się na szczególną pozycję papiestwa w świecie chrześcijańskim. Do
starożytnych korzeni odwoływały się także wielkie rody Wiecznego Miasta. Zjawisko to osiągnęło w XI i XII wieku swoje apogeum i nazywane jest niekiedy „renovatio Romae”. W tym
procesie tworzenia tożsamości mieszkańców istotną role odgrywały zachowane budowle
antyczne i powstające w związku z nimi teksty literackie.
Literatura
• Gregorovius Ferdynand Adolf, Historia miasta Rzymu w średniowieczu, tłum., kom. i red. Henryk
Pietruszewski, cz. i –IV, Zgorzelec 2009 Hülsen Christian, Le chiese di Roma nel medio evo, cataloghi ed appvnti, Firenze 1927
• Krautheimer Richard, Rome: Profile of a City, 312-1308, Princeton, N.J., 1980
• Panofsky Erwin, Renaissance and Renascences in Western Art , vol. 1-2, Uppsala1960
• Schramm, Percy Ernst, Kaiser Rom und Renovatio (wiele wydań); 1957
• Żuchowski Tadeusz J., Pałac papieski na Watykanie, Poznań 1999.

Villard de Honnecourt
i ekspansja gotyku w XIII w.
prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz
II semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Tak zwany szkicownik Villarda de Honnecourt jest dziełem wyjątkowym, ciągle dość tajemniczym, choć jak bibliografia naukowych opracowań jego dotyczących obejmuje tysiące
pozycji. Wiadomo, że powstał w początkowych dziesięcioleciach XIII wieku (prawdopodobnie na początku lat trzydziestych), jego autor posługiwał się pikardyjskim dialektem języka
starofrancuskiego. Niewątpliwie był obdarzony talentem rysownika i wszechstronnymi zainteresowaniami. Na 33 kartach pergaminowych znajdują się rysunki przedstawiające postaci
ludzkie, sceny, zwierzęta, rośliny, ornamenty, machiny, schematy konstrukcji geometrycznych a także plany kościołów i ich detale. Choć nie wiadomo z całą pewnością, czy Villard
był architektem (są istotne argumenty na rzecz przeciwnej tezy), to jednak z całą pewnością
miał wielką wiedzę o powstającej w jego czasach nowoczesnej – czyli tzw. gotyckiej architekturze, dzięki niemu możemy jakby „zajrzeć” do warsztatu budowniczych wielkich katedr.
Szkicownik dokumentuje również powstanie projektowego rysunku architektonicznego,
który stał się niezwykle ważnym medium, dzięki któremu architektura gotycka mogła się
rozprzestrzeniać na wielkie odległości. Villard wspomina w swoim szkicowniku o podróży
na Węgry. Co ciekawe – odkryto tam dzieła zaskakująco podobne do tych uwiecznionych
przez Villarda w szkicowniku. Czy może jednak był on architektem?
Podstawą zaliczenia jest wysłuchanie wykładu (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze)
i zaliczenie kolokwium wizualnego.
Wprowadzająca literatura:
• Hans Hahnloser, Villard de Honnecourt. Kritische Gesamtausgabe des Bauhüttenbuches
ms.fr.19093 der Pariser Nationalbibliothek, Wien 1935 (2. wyd. Graz 1972)
• Roland Bechmann, Villard de Honnecourt. La pensee technique au XIIIe siecle, Paris 1991
• James Ackerman, Villard de Honnecourt‘s Drawings of Reims Cathedral: a Study in Architectural
Representation, Artibus et Historiae 35 (XVIII) 1997
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Miasto i natura.
Praktyki i koncepcje urbanistyczne,
utopia, dystopia i ich medializacja
dr Katja Bernhardt
II semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
‘Miasto’ i ‘natura’ to pojęcia, które podlegają ciągłym zmianom. Wyobrażenia z nimi związane są kształtowane przez warunki społeczne, a także przez fizyczne doświadczenie
tego, co jest rozumiane jako natura. Odwrotnie, te wyobrażenia i postrzegania ‘miasta’
i ‘natury’ generują i ciągają za sobą działania i effekty, które kształtują i zmieniają ich
wzajemne powiązania. Wychodząc od tych przesłanek, wykład zadaje pytanie, w jaki
sposób ta złożona i dynamiczna wzajemna relacja objawiła się resp.Objawia się w fizycznie postrzegalnej przestrzeni i jak była lub jest odzwierciedlona w mediach wizualnych.
Będą więc przedstawione koncepcje, planowania i realizacje urbanistyczne. Ale wykład
także mowi o wyobrażeniach i ideach relacji między naturą a miastem, odzwierciedlonych
w teoriach (Gardencity, Bandstadt, Smart city itp.), w imaginacjach medialnych (malarstwo, fotografia, diagramy, film itp.) i w praktyce urbanistycznej (parki, ogrody działkowe,
urban gardening itp.). Wykład koncentruje się na tak zwanym ‘wieku miast’ jak głównym
czynnikiem Antopocena (19-21 w.), ale geneza poszczególnych problemów jest opracowywana za pomocą retrospekcji historycznych.
Lista literatury zestawiona będzie w związku ze poszczególnymi tematami.

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
Contemporary political art
in Latin America
and East-Central Europe
dr Magdalena Radomska
I semestr, 30 godz.
6 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
The class Contemporary political art in Latin America and East-Central Europe will critically discuss art problematizing political conflicts in a comparative global perspective
with a particular focus on Latin America and East-Central Europe – including artists from
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Ecuador, Guatemala, Peru, Puerto Rico, Venezuela, Hungary, Bosnia&Hetzegovina, Czech, Bulgaria, Serbia, Ukraine, Russia, etc. in the context
of the political situation in both regions. Such a wide geographical spectrum will enable
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a cross-sectional grasp of the issues addressed by the artists, such as armed conflict,
torture, economic crisis, global migration, the drug industry, human rights, or criticism of
capitalism, taking into account the local specificities of each country’s political situation.
The discussion of contemporary art engaged in global and local political issues will be
accompanied by a reconstruction of the theoretical discussion devoted to concepts such
as “cultural hybridization” (by Néstor García Canclini), post-Latin America, anthropophagy
( by Oswald de Andrade), and decolonization (by Walter Mignolo), texts by Boris Buden,
Boris Groys, Marina Grzinić or Edit Andras.
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.
• Candela, I, Art in Latin America, London 2013.
• Eliot, D., Pejić, B., After the Wall: Art and culture in post-communist Europe, Stokholm 1999
• Elkins, J., Is Art History Global, New York 2007.
• Erber P.R., Breaching the Frame: The Rise of Contemporary Art in Brazil and Japan, Los Angeles 2015.
• Groys, B., Art Power, Cambridge, MA 2008.
• Groys,B., Communist Postcript, London 2010.
• Gržinić, M., Retroavangarde, Wien, 1997.
• Harris J, The Global Contemporary Art World, Oxford 2017.
• Mignolo W.D., The Idea of Latin America, London 2005.
• 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.
• 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.
• Preda C., Art and Politics under Modern Dictatorships a Comparison of Chile and Romania, London 2017
• 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.Candela, I, Art in Latin America, London 2013.

Art and Architecture in Early Modern
Central Europe (1450-1800)
dr Dorota Molińska
I semestr, 30 godz.
6 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
The course will cover various issues related to visual art and architecture in Central Europe (Poland, Hungary, Czechia and German-speaking countries) during the age of Renais-
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sance and Baroque. It will highlight the importance of royal and aristocratic patronage as
vehicles for disseminating artistic concepts and the impact of the protestant and catholic
reformations on the diversity of religious art in the region. The participants will better
understand the stylistic development of the fine arts in Central Europe by studying its
key artistic centres and examples of artworks, monuments, and collections in their broad
historical and cultural context.
Sufficient knowledge of English is required to read and analyze academic texts and participate in discussions. An understanding of the history and culture of Central Europe in
the modern era is also welcome, although not needed.
Reading list:
• J. Białostocki, The Art of the Renaissance in Eastern Europe: Hungary – Bohemia – Poland, London 1976.
• M. Brusatin, The Baroque in Central Europe: place, architecture and art, Venice 1992.
• T. DaCosta Kaufmann, The school of Prague: painting at the count of Rudolf II, Chicago University
Press 1988.
• T. DaCosta Kaufmann, Court, cloister & city: the art and culture of Central Europe, 1450-1800,
London 1995.
• T. Da Costa Kaufmann, Toward a Geography of Art History, Chicago University Press 2004.
• E. Hempel, Baroque art and architecture in Central Europe : Germany, Austria, Switzerland, Hungary, Czechoslovakia, Poland : painting and sculpture: seventeenth and eighteenth centuries, architecture: sixteenth to eighteenth centuries, Penguin Books 1965.
• M. Mojzer, Baroque Art in Central-Europe: Crossroads, Budapest 1993.
• J. Ostrowski, Land of the Winged Horsemen: Art in Poland 1572-1764, Virginia 1999.

Europe’s LGBTQ Histories, Cultures and Politics:
a Comparative Global Perspective
(Epicur / Erasmus Course)
prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz
II semester, 30 godz.
6 pkt. ECTS
This online 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

65

INFORMACJE O ZAJĘCIACH NA STUDIACH I STOPNIA
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
• 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.
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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.
Metodologia historii sztuki łączy wiedzę o instrumentarium metod specyficznych dla tej
dyscypliny z namysłem filozofii nauki nad ogólnymi metodami i prawidłami konstrukcji
wywodu naukowego, których podstawą jest logika argumentów. w centrum metodologii,
rozumianej jako dyskurs z jednej strony legitymizujący, z drugiej problematyzujący reguły metodyczne nauki, leży kwestia oceny wartości poznawczej i prawomocności teorii
przyjmowanych na potrzeby interpretacji lub wyjaśniania, przy czym miarą tej oceny są
kryteria racjonalnego wyboru możliwie najlepszej hipotezy i odwołujące się do nich metody budowy uzasadnień. Znajomość metodologii naukowej jest niezbędnym i istotnym
składnikiem profesjonalnego warsztatu historyka sztuki. Opanowanie wiedzy metodologicznej pozwala kompetentnie analizować i krytycznie oceniać różnego rodzaju teorie, które składają się na aktualny stan badań dotyczących poszczególnych dzieł sztuki,
a zarazem rozwijać umiejętność poprawnego konstruowania samodzielnych wywodów
i uprawomocniania własnych tez.
Program zajęć, łączących elementy wykładu i konwersatorium, obejmuje trzy bloki zagadnień: 1 – podstawy ogólnej metodologii nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nauk
humanistycznych (filozofia racjonalności i prawomocności naukowej, główne pojęcia
i problemy metodologiczne, jak dowodowe i argumentacyjne znaczenie faktu, wyjaśnianie i interpretacja, reguły dotyczące formułowania, uzasadniania, uznawania i krytyki teorii, metody wnioskowań, budowa wywodu i logika argumentacji, ograniczenia systemów
pojęciowych itd.), 2 – metodologia historii sztuki w XX wieku, 3 – aktualne perspektywy
metodologiczne w odniesieniu do historii sztuki.
Literatura:
I
• A. Bronk, Metoda naukowa, „Nauka”, 2006, nr 1
• W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, Gdańsk 2004
• T. Eagleton, Koniec teorii, Warszawa 2012
• P. Feyerabend, Przeciw metodzie, Warszawa 2021
• H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Warszawa 2004
• E. D. Hirsch, Validity in Interpretation, New Haven and London 1967
• T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2020
• T. Kuhn, Obiektywność, sądy wartościujące i wybór teorii, w: idem, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, Warszawa 1985
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• J. F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Warszawa 1997
• K. R. Popper, Nędza historycyzmu, Warszawa 1999
• K. R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 1993
• K. R. Popper, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, Warszawa 1999
• K. R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 2012
• K. R. Popper, Mit schematu pojęciowego. w obronie nauki i racjonalności, Warszawa 1997
• W. Sady, Spór o racjonalność naukową. Od Poincarégo do Laudana, Toruń 2013
• H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2010
II
• M. Bal, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, Kraków 2012
• M. Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, Warszawa 2012
• 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
• N. Bryson, Tradition and Desire: From David to Delacroix, Cambridge 1984
• N. Bryson, Art in Context, w: Studies in Historical Change, ed. R. Cohen, Charlottesville 1992
• D. Carrier, Piero della Francesca and His Interpreters: Is There Progress in Art History?,
• “History and Theory”, 1987, Vol. 26, No. 2
• D. Carrier, Erwin Panofsky, Leo Steinberg, David Carrier: The Problem of Objectivity in Art Historical
Interpretation, “The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 1989, Vol. 47, No. 4
• D. Carrier, Principles of Art History Writing, University Park 1991
• D. Carrier, Poussin’s Paintings: a Study in Art-Historical Methodology, London 1993
• S. Czekalski, Jak wyjaśnić obraz? Metodologiczne tropy historii sztuki w epoce Ernsta H. Gombricha, Poznań 2002
• S. Czekalski, Logika paradoksu. Droga krytycznego racjonalizmu w metodologii historii sztuki,
„Rocznik Historii Sztuki” 2022
• J. Derrida, Restytucje, rozdział książki Prawda w malarstwie, Gdańsk 2003
• M. Fried, Absorption and Theatricality: Painting and Beholder in the Age of Diderot, Chicago 1980
• M. Fried, Courbet’s Realism, Chicago and London 1990
• M. Fried, Thoughts on Caravaggio, “Critical Inquiry”, Vol. 24, No. 1 (Autumn, 1997);
• C. Ginzburg, Tropy. Korzenie paradygmatu poszlakowego, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”,
2006, nr 39
• 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
• M. Heidegger, Źródło dzieła sztuki, w: idem, Drogi lasu, Warszawa 1997
III
• M. Schapiro, Martwa natura jako przedmiot osobisty – nota o Heideggerze i van Goghu, w: Estetyka
w świecie, t. 3, red. M. Gołaszewska, Kraków 1991
• 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”, 1953 Vol. 35, No. 4
• 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”, 2010, Vol. 34, No. 2
• C. Gilbert, On Subject and Not-Subject in Italian Renaissance Pictures, “The Art Bulletin”, 1952,
Vol. 34, No. 3
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• C. Gilbert, Piero della Francesca’s Flagellation: The Figures in the Foreground, “The Art Bulletin”,
1971, Vol. 53, No. 1
• M. Lavin, Piero della Francesca’s Flagellation: The Triumph of Christian Glory, “The Art Bulletin”,
1968, Vol. 50, No. 4
• L. Borgo, New Questions for Piero’s ‘Flagellation’, “The Burlington Magazine”, 1979, Vol. 121, No. 918
• C. Ginzburg, The Enigma of Piero: Piero della Francesca, London and New York 2000
• J. Hoffman, Piero della Francesca’s “Flagellation”. A Reading from Jewish History, “Zeitschrift für
Kunstgeschichte”, 1981, Bd. 44, H. 4
• 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”, 1971, Vol. 53, No. 4
• C. Gilbert, “The Egg Reopened” Again, “The Art Bulletin”, 1974, Vol. 56, No. 2
• E. H. Gombrich, “Orion” Poussina, w: idem, Pisma o sztuce i kulturze, Kraków 2011

Doktryny artystyczne (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 tere-
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nie”. 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).
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.
Dzieje sztuki: współczesne
nurty badawcze (II rok)
prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz, prof. UAM dr hab. Piotr Korduba,
prof. UAM dr hab. Michał Mencfel, prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski,
dr M. Radomska, dr Dorota Molińska, dr Dorota Łuczak,
dr Tomasz Ratajczak, dr Filip Lipiński
I semestr, 60 godz.
4 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Celem zajęć jest prezentacja szerokiego horyzontu współczesnych tendencji w badaniach
nad sztuką poszczególnych epok, zarówno w perspektywie metod, ram teoretycznych jak
i zmieniających się zainteresowań przedmiotowych. Pod pojęciem „współczesnych nurtów”
rozumiemy tu dorobek dziedziny historii sztuki ostatnich kilku dekad, choć zakres chronologiczny może różnić się w zależności od podejmowanych problemów. Cykl ten, prowadzony
przez zespół pracowników, ma uzupełnić i/lub poszerzyć problematykę podejmowaną na
innych zajęciach proponowanych w ofercie dydaktycznej Instytutu Historii Sztuki UAM. Dla
studentów, którzy skończyli kierunek historia sztuki na poziomie licencjackim, będą one
uzupełniać dotychczas zdobytą wiedzę, zwłaszcza tę w ramach cyklu zajęć kursowych
Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki, który, z uwagi na ograniczony zakres godzin
przeznaczonych na omówienie rozległego pola przedmiotowego, z konieczności stanowi
syntezę porządkującą materiał, pomijającą bardziej szczegółową refleksję nad metodami,
przedmiotowymi i teoretycznymi tendencjami badawczymi, czy wpływem innych obszarów
wiedzy i nauki, lub ich explicite nie adresującą. Z kolei studentom, którzy dotychczas studiowali na innych kierunkach i dopiero rozpoczęli spotkanie z historią sztuki na poziomie
studiów magisterskich, zajęcia te pozwolą zaznajomić się z wyborem zagadnień i charakterystyką badań nad poszczególnymi epokami, choć już na adekwatnym dla II stopnia,
bardziej szczegółowym i teoretycznie zaawansowanym poziomie. Zajęcia te w różnej (zależnej od indywidualnej decyzji prowadzącego) proporcji, łączyć będą formułę wykładu
z konwersatorium opartym na pracy z zadanymi na zajęcia tekstami.
Szczegółowy tryb zaliczania (kolokwium pisemne) zostanie ustalony na początku semestru.
W trakcie obejmujących chronologiczny zakres od starożytności po współczesność zajęć
studenci zapoznają się z szeregiem problemów, ujęć i perspektyw takich jak:
• Problematyka obrazu i spojrzenia w sztuce starożytnej
• Studia nad pamięcią w sztuce i kulturze rzymskiej
• Spolia w sztuce i architekturze późnoantycznej i wczesnośredniowiecznej
• Średniowieczne systemy obrazowe czyli „multimedia“
• Sztuka państw krzyżowców – przegląd najnowszych badań
• Badania nad rzeźbą średniowieczną wobec dendrochronologii oraz konserwacji dzieł
sztuki

73

INFORMACJE O ZAJĘCIACH NA STUDIACH II STOPNIA
• Nowa perspektywa w badaniach nad XII-wieczną sztuką Sycylii
• Transfer, kontynuacja i zmiana: postkolonialne interpretacje dziejów nowożytnej sztuki
iberoamerykańskiej
• Lustro i porcelana. o nowożytnej potrzebie nowego medium
• Zwrot przestrzenny a badania nad przestrzeniami nowożytnych rezydencji
• Zwrot ku rzeczom: kosztowny przedmiot i nowe materiały/media artystyczne a strategie
reprezentacji władzy
• Mechanizmy sztuki: zleceniodawstwo, mecenat, patronat
• Transfer, mediacje, cyrkulacja: globalny obieg dzieł sztuki w epoce nowożytnej
• Rewizja historii sztuki nowoczesnej z perspektywy feministycznej oraz studia LGBTQ
• Ujęcie historii sztuki nowoczesnej i współczesnej z perspektywy postmarksizmu
• Rewizje europejskiej i amerykańskiej historii sztuki XIX-XXI wieku z perspektywy postkolonialnej i dekolonialnej: kanon artystyczny, geografia artystyczna, tożsamość.
• Nowy materializm w badaniach nad historią sztuki nowoczesnej
Zalecana literatura
Konkretne lektury na zajęcia zostaną podane przez prowadzących w trakcie kursu:
Sztuka starożytna:
• Beis, R., The Sense of Sight in Rabbinic Culture: Jewish Ways of Seeing in Late Antiquity, Cambridge 2013
• Clarke, J. R., Art in the Lives of Ordinary Romans: Visual Representation and Non-Elite Viewers in
Italy, 100 B.C.-A.D. 315, Berkeley – Los Angeles – London 2003
• Elsner, J., Art and the Roman Viewer: The Transformation of Art from the Pagan World to Christianity,
Cambridge 1995
• Elsner, J., Roman Eyes: Visuality & Subjectivity in Art & Text, Princeton – Oxford 2007,
• Hölscher, T., Visual Power in Ancient Greece and Rome: Between Art and Social Reality, Oakland 2018
Sight and the Ancient Senses, red. M. Squire, London 2015
• Fabricius Hansen, M., The Spolia Churches of Rome: Recycling Antiquity in the Middle Ages,
Aarhus 2015
• Greenhalgh, M., Marble Past, Monumental Present: Building with Antiquities in the Mediaeval Mediterranean, Leiden – Boston 2009
• Memoria Romana: Memory in Rome and Rome in Memory, red. K. Galinsky, Ann Arbor 2014,
• Memory in Ancient Rome and Early Christianity, red. K. Galinsky, Oxford 2015
• Gowing, A. M, Empire and Memory: The Representation of the Roman Republic in Imperial Culture,
Cambridge 2005
• Recycling Rome = “Acta ad archeologiam et artium historiam pertinentia” red. T.K. Seim, M.
Prusac, 2012 (2017), 25
• Gender, Memory, and Identity in the Roman World, red. J. Rantala, Amsterdam 2019
• Rea, J. A., Legendary Rome, London 2007
• Perspektiven der Spolienforschung 1: Spoliierung und Transposition, red. S. Altekamp, C. Marcks-Jacobs, P. Seiler, Berlin – Boston 2013
• Perspektiven der Spolienforschung 2: Zentren und Konjunkturen der Spoliierung, red. S. Altekamp,
C. Marcks-Jacobs, P. Seiler, Berlin 2017
• Reuse Value: ‘Spolia’ and Appropriation in Art and Architecture from Constantine to Sherrie Levine,
red. R. Brilliant, D. Kinney, Farnham – Burlington 2011
• Fabricius Hansen M,, The Eloquence of Appropriation: Prolegomena to an Understanding of Spolia
in Early Christian Rome, Rome 2003
Sztuka średniowieczna:
• A Companion to Medieval Art. Romanesque and Gothic in Northern Europe, red. C. Rudolph,
Malden – Oxford – Chichester 2010 [Blackwell Companions to Art History, 2.]
• Artistic Integration in Gothic Buildings, red. by V. Chiefo Raguin, K. Brush, P. Draper, Toronto 1995
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• Belting, H., Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, przeł. T. Zatorski, Gdańsk 2010
• Belting, H., Spiegel der Welt. Die Erfindung des Gemäldes in den Niederlanden, München 2013
• Berliner, R., The Freedom of Medieval Art, tegoż, „The Freedom of Medieval Art” und andere Studien zum christlichen Bild, Hrsg. v. R. Suckale, Berlin 2003, s. 60-75 (polski przekład: Wolność
sztuki średniowiecznej, przeł. F. Merski, „Artium Quaestiones”, XXVII, 2016, s. 249-278).
• Boerner, B., Bildwirkungen. Die kommuniktive Funktion mittelalterlicher Skulpturen, Berlin 2008
• Bredekamp, H., Theorie des Bildakts. Frankfurter Adorno-Vorlesungen, Frankfurt a.M. 2010
• Folda, J., East Meets West: Art and Architecture of Crusader States, w: a Companion to Medieval
Art. Romanesque and Gothic in Northern Europe, red. C. Rudolph, Malden – Oxford – Chichester
2010 [Blackwell Companions to Art History, 2.], s. 488-509 (tamże wcześniejsza literatura).
• Ganz, D., Medien der Offenbarung. Visonsdarstellungen im Mittelalter, Berlin 2008
• Gravierte Schleier von Madonnen und Vesperbildern. Ein autochthones Motiv des böhmischen
Schönen Stils und seine religiose Funktion, „Umění”, 66, 2018, nr 1-2, s. 2-35.
• Intellektualisierung und Mystifizierung mittelalterlicher Kunst. „Kultbild“: Revision eines Begriffs,
Hrsg. M. Büchsel, R. Müller, Berlin 2010 (Neue Frankfurter Forschungen zur Kunst, Band 10).
• Jarzewicz, J., o obrazach, o naturze i innych fundamentalnych kwestiach, „Artium Quaestiones“
XXIII, 2012 s. 269-286
• Jarzewicz, J., Realizm i iluzja w sztuce średniowiecza. Kilka uwag wstępnych, [w:] Antyk, prawda
i fałsz w średniowieczu. Materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej,
red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2011 (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział
Nauk o Sztuce. Prace Komisji Historii Sztuki, tom 36), s. 15-26
• Johns, J., Muslim Artists and Christian Models in the Painted Ceilings of the Cappella Palatina,
„Romanesque and the Mediterranean”, 2015, s. 59-89
• Kemp, W., Architektur Analysieren. Eine Einführung in acht Kapiteln, München 2009
• Kemp, W., Christliche Kunst. Ihre Anfänge, ihre Strukturen, München 1994
• Metzler Lexikon der Kunstwissenschaft, red. U. Pfisterer, Stuttgart 2011 (wyd 2.)
• Michalski, S., Einführung in die Kunstgeschichte, Darmstadt 2015
• Schöfbeck, T., K.-U. Heussner, Dendrochronologische Untersuchungen an mittelalterlichen
Kunswerken zwischen Elbe und Oder, [w:] Die Kunst des Mittelalters in der Mark Brandenburg.
Tradition – Transformation – Innovation, red.. E. Badstübner, P. Knüvener, A. S. Labuda, D. Schumann, Lukas Verlag 2008, s. 172-187
• Schwarz, M. V., Visuelle Medien im christlichen Kult. Fallstudien aus dem 13. bis 16. Jahrhundert,
Wien – Köln – Weimar 2002
• Tronzo, W., Die frage der aktiven Urheberschaft inm Rahmen der Hybriditäts diskusion: die Cappella Palatina aus einem anderen Blickwinkel, s. 229-238; [ang: 579-585:], [w:] Die Cappella Palatina
in Palermo. Geschichte, Kunst, Funktionen. Forschungsergebnisse der Restaurierung. Hg. im Auftrag der Stiftung Würth von Thomas Diettelbach, Swiridoff 2011, s. 229-238, [Restoring Agency
to the Discourse on Hybridity: the Cappella Palatina from a Different Point of View, s. 579-585]
• Wyobraźnia średniowieczna. Praca zbiorowa pod redakcją T. Michałowskiej, Warszawa 1996
Sztuka nowożytna:
• Alcala, L. E., J. Brown, Painting in Latin America 1550-1820, New Haven-London 2015
• Circulations in the Global History of Art, red. T. DaCosta Kaufmann, C. Dossin, B. Joyeux-Prunel,
New York-London 2015
• Gutiérrez, R., Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica, Madrid 2002
• Haskell, F., Patrons and Painters: a Study in the Relations Between Italian Art and Society in the
Age of the Baroque, London 1980
• Kacunko, S., Spiegel – Medium – Kunst: zur Geschichte des Spiegels im Zeitalter des Bildes,
München 2010
• Mediating Netherlandish Art and Material Culture in Asia, red. M. North, T. Kaufmann, Amsterdam 2015
• Performative turn’ meets ‚spatial turn’. Prozessionen und andere Rituale in der neueren Forschung,
w: Raum und Performanz. Rituale in Residenzen von der Antike bis 1815, red. D. Boschung, K.-J.H.,
C. Sode, Stuttgart 2015
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• Rethinking the Baroque, red. H. Hills, Farnham 2011
• Rethinking the High Renaissance: the culture of visual arts in early sixteenth-century Rome, red.
J. Burke, Farnham 2012
• The Cultural Aesthetics of Eighteenth-Century Porcelain, red. A. Cavanaugh, M. E. Yonan, Farnham 2010
Sztuka nowoczesna:
• „Artium Quaestiones” 2018, tom XXIX, sekcja tematyczna: „Dzieło sztuki jako rzecz”
• Bourriaud, N., Estetyka relacyjna, tłum. Ł. Białkowski, Kraków 2012
• Buck-Morss, S., Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass Utopia in East and West,
Cambridge, Mass./London: MIT Press 2000
• Davis, W., Gay and Lesbian Studies in Art History (London, New York 1994.
• Grant, C., D. Price, Decolonizing Art History, „Art History” 2020, 43 (1), s. 8-66
• Loomba, A., Kolonializm/postkolonializm, tłum. N. Bloch, Poznań 2011
• Materiality, red. P. Lange-Berndt, London 2015.
• Mitchell, W. J. T., Seeing Through Race, Cambridge, MA-London 2012.
• Otherwise. Imagining Queer Feminist Art Histories, red. A. Jones and E. Silver, Manchester University Press, Manchester 2015.
• Photographs, Objects, Histories. On the Materiality of Images, red. E. Edwards, J. Hart, New York-London 2004.
• Rancière, J., Estetyka jako polityka, tłum. J. Kutyła, P. Mościcki, Warszawa 2007
• Reed, Ch., Art and Homosexuality. a History of Ideas, Oxford-New York 2016.

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
8 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. Łukasz Kiepuszewski). Najlepiej też dokonać
w wybranym miejscu osobistego „rozpoznania” lub uczynić to za pośrednictwem osoby
upoważnionej z ramienia Instytutu.
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. 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 po czym zanieść do Dziekanatu, jako że porozumienie wymaga podpisu Prodziekana ds. studenckich. Po odebraniu obu podpisanych eg-
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zemplarzy „Porozumienia” należy je dostarczyć Instytucji przyjmującej na praktyki, a po
podpisaniu ich przedstawiciela tejże Instytucji – jeden egzemplarz złożyć w Sekretariacie
Instytutu Historii Sztuki UAM.
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 (ŁK) zalicza studentowi praktyki za pośrednictwem systemu USOS.

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.
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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 mieszkaniowo-urbanistyczno, Poznań 2018
• „Kronika Miasta Poznania” 1923-2022
• S. P. Kubiak, Modernizm zapoznany. Architektura Poznania 1919-1939, Warszawa 2014
• P. Korduba, Sołacz. Domy i ludzie, Poznań 2012
• P. Korduba, A. Paradowska, Na starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy, Poznań 2012
• 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”, 1953-2021
• Prasa bieżąca

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. Skupimy się na cyfrowych narzędziach, które w sposób znaczący zapośredniczają dzisiaj odbiór dzieła sztuki. Jednym z najważniejszych
tematów staną się techniki udostępniania sztuki osobom niewidzącym i niedowidzącym,
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których znajomość jest obecnie niezbędna w pracy w instytucjach kultury (ustawa z lipca
2019 roku o dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami). 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)

Seminaria ogólne
(I rok)
Seminarium ogólne:
Sztuka jako narzędzie zmiany społecznej.
Od Fryderyka Schillera do Jeana Rancière’a
prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz
I-II semestr, 60 godz.
14 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Tematem seminarium będą koncepcje artystyczne i praktyki artystyczne formułowane
i podejmowane w przekonaniu, że sztuka nie tylko może, ale przede wszystkim powinna
być narzędziem społecznej zmiany.
Punktem wyjścia w dyskutowaniu i interpretacji tego typu artystycznego myślenia będzie
w ramach seminarium projekt „państwa estetycznego” Fryderyka Schillera, w którego
przekonaniu sztuka posiada zdolność do zrewolucjonizowania ustroju społecznego.
Punktem dojścia zaś będzie z kolei idea Jeana Rancière’a zatarcia granic pomiędzy estetyką i polityką. Ważnym elementem tego ciągu będzie także refleksja szkoły frankfurckiej,
a zwłaszcza Theodora Adorno na temat autonomii sztuki.
Tak przedyskutowana rama pojęciowa będzie dla uczestników seminarium tworzyć zaplecze myślowe do opracowywania tematów z zakresu polskiej i europejskiej historii sztuki,
które będą dotyczyć artystycznych działań nakierowanych na społeczne oddziaływanie.
Przedmiotem prac seminaryjnych będą zatem wszelkie artystyczne inicjatywy, dzieła, projekty, które tworzone w różnych mediach pomyślane zostały jako narzędzia społecznej
zmiany – ujawniające społeczne konflikty, zagrożenia i nierówności, a zrazem będące propozycjami ich rozwiązywania i likwidacji. Nazwiska Schillera i Rancière’a sygnalizują jednocześnie możliwą szeroką rozpiętość czasową tematów przyszłych prac seminaryjnych:
od końca XVIII wieku po czasy współczesne. Równie szeroki jest zakres zróżnicowania
medialnego przyszłych przedmiotów zainteresowania seminarzystów: od architektury,
urbanistyki, poprzez tradycyjne media artystyczne, do fotografii, filmu, video, instalacji
czy wystąpień twórców w formie perfomansów lub społecznych akcji.
Literatura szczegółowa będzie dobierana w zależności od tematyki poszczególnych prac.
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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.
Wstępna literatura
• Skuteczność sztuki, red. T. Załuski, Łódź 2014
• F. Schiller, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, przeł. I. Krońska i J. Prokopiuk, Warszawa 1972.
• J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Przeł. M. Łukasiewicz, Kraków 2000.
• J. Ranciere, Dzielenie postrzegalnego, przeł. J. Sowa, w: Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, przeł. M. Kropiwnicki, J. Sowa, Kraków 2007.
• J. Rancière, Rewolucja estetyczna i jej skutki. Sploty autonomii i heteronomii, przeł. M. Kropiwnicki,
w: Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, przeł. M. Kropiwnicki, J. Sowa, Kraków 2007.
• P. Juszkiewicz, Pożegnanie z awangardą, w: Kultura miejsca. Studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi, red. W. Baraniewski, P. Słodkowski, Warszawa 2019.

Seminarium ogólne:
Sztuka starożytna i sztuka średniowieczna.
Fenomeny, osoby, dzieła
prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski
I-II semestr, 60 godz.
14 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Do uczestnictwa w seminarium zapraszam osoby zainteresowane sztuką starożytną oraz
średniowieczem. Seminarium jest pomyślane jako przygotowanie do seminarium magisterskiego. Zadaniem każdego uczestnika seminarium będzie napisanie pracy seminaryjnej. Zakres tematów będzie dotyczyć zjawisk artystycznych i sztuki z czasów starożytnych
lub średniowiecza jak i ich recepcji. Przedmiot badawczy zostanie określony na zajęciach,
oczekiwana jest jednak wstępna wiedza oraz kompetencje pozwalające sprostać zadaniom. Uczestnicy seminarium będą pracować nad tekstami względnie nad dziełami sztuki
starożytnej lub średniowiecznej, przyjmując adekwatną do tematu metodę postępowania
i określoną metodologię. Uczestnicy seminarium będą pracować nad tekstami względnie
nad dziełami sztuki starożytnej lub średniowiecznej. Kluczowym w pracy nad wybranymi
tematami będzie krytyczna ocena dotychczasowej literatury i w następstwie sformułowanie propozycji badawczej. Istotne w pracy naukowej jest bowiem rozróżnianie pisania pod
tezę od hipotezy badawczej, a tym samym metodologii od ideologii.
Uczestnicy seminarium będą poznawać zasady pisania tekstu naukowego dotyczącego,
a efektem końcowym będzie tekst, którego objętość w wersji ostatecznej jest obliczany
na 1 arkusz wydawniczy (ok. 21 stron/ 44 tys. znaków). Praca nad tekstem zaplanowana
jest na dwa semestry.
W pierwszym semestrze uczestnicy przedstawiają tematy z którymi zamierzają się zmierzyć, omówią podstawową literaturę przedmiotu oraz proponują koncepcję pracy seminaryjnej (konspekt). Na podstawie wystąpień (co najmniej dwóch) oraz przedłożonego
konspektu zostanie wystawiona ocena.
W drugim semestrze, na podstawie dwóch–trzech prezentacji zbudowanych w oparciu
o konspekt, uczestnicy seminarium piszą pracę końcową, opatrzoną stosownymi odsyłaczami i spisami literatury. Ocena po drugim semestrze zostanie wystawiona na podstawie
pracy końcowej i aktywności seminaryjnej.
Seminarium trwa dwa semestry.
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Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest przedstawienie na seminarium w trakcie
semestru konspektu pracy oraz przedłożenie go w wersji pisemnej z podaną literaturą.
Tekst oddany powinien być napisany zgodnie z obowiązującymi regułami języka polskiego.
Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest spełnienie dwóch wymogów. Po pierwsze, co
najmniej dwukrotne, przedstawienie na seminarium postępów z prac, tj. szczegółowe zreferowanie jednego z kluczowych zagadnień pracy oraz zreferowanie całości pracy; po drugie
oddanie pracy pisemnej o objętości ok. jednego arkusza wydawniczego, napisanej zgodnie
z obowiązującymi regułami języka polskiego i z poprawnie zastosowanym aparatem badawczym (przypisy, podpisy pod ilustracje, podanie źródeł wykorzystanych materiałów).
Przykładowe tematy:
• Ateńskie Hadrianeum
• Restauracja rzeźby antycznej w baroku
• Rekonstrukcje nowożytne „Dyskobola Myrona”
• Malbork. Odkrycie architektury krzyżackiej
• Rekonstrukcje kolorystyczne rzeźby greckiej w XX w.
• Odbudowa katedry w Poznaniu po 1945
• Wpływ gotyckich miniatur na współczesne ilustracje książkowe
• Ekspozycja sztuki średniowiecznej w muzeum.
Seminarium ogólne:
1989 w sztuce Europy Środkowo-Wschodniej.
Wojna i rewolucja
dr Magdalena Radomska
I-II semestr, 60 godz.
14 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Seminarium skoncentrowane będzie na zrozumieniu współczesnej sytuacji w Europie
Wschodniej. Odradzające się nacjonalizmy nie tylko silnie wpłynęły na obie polityki kulturalne, ale, co ważniejsze, próbują również przepisać istniejące narracje na temat 1989
roku, konstruując fałszywą ciągłość z postsocjalistycznymi nacjonalizmami z połowy lat
dziewięćdziesiątych. Podczas gdy konserwatywne rządy w Europie Środkowo-Wschodniej zawłaszczają zarówno wydarzenia, jak i narracje roku 1989 na potrzeby własnego
nacjonalistycznego kapitału symbolicznego, współcześni artyści w tej części Europy
badają rolę roku 1989 w aspekcie rosnących nierówności finansowych i społecznych
oraz jego początkowego potencjału rewolucyjnego. Zawłaszczenie roku 1989 w postaci
narracji odbudowy państw narodowych spowodowało powrót widma wojny na terytorium dawnej komunistycznej Europy. Współcześni artyści z regionu nie tylko reagują na
ten proces poprzez jego krytyczne przywołanie, ale także przesuwają punkt ciężkości
w kierunku krytycznego ponownego zbadania wydarzeń z 1989 roku. Seminarium1989
w sztuce Europy Środkowo-Wschodniej. Wojna i Rewolucja ma na celu potraktowanie tych
tendencji w sztuce współczesnej regionu jako swoistej reinterpretacji roku 1989, który
– definiowany jako rewolucja – stwarza możliwość przełamania narodowego podziału
niegdyś wspólnej części Europy. Pojęcie rewolucji było niedoceniane podczas procesu
transformacji w regionie, mając raczej negatywną konotację – z rewolucją bolszewicką
i jej następstwami, które ustanowiły wówczas negatywny punkt odniesienia. To się jednak
zmieniło, zwłaszcza po światowym kryzysie finansowym z 2008 roku, który nałożył się na
dwudziestą rocznicę upadku komunizmu w Europie. Rosnąca świadomość nierówności
i konieczność poszukiwania innych rozwiązań problemu, jaki stwarza konserwatywny
nacjonalizm, sprowokowała widoczną tendencję do przewartościowania komunistycz-
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nego i marksistowskiego zaplecza oraz krytyki kapitalizmu w tej części Europy. Zajęcia
inspirowane są otrzymanym przez Magdalenę Radomską grantem Getty o tym samym
tytule. Seminarzyści będą mogli korzystać z dyskusji i wykładów podczas serii międzynarodowych spotkań realizowanych podczas tego grantu.
Wybrana literatura przedmiotowa:
• András, E. (ed.), Video Art from Central and Eastern Europe 1989-2008, Budapest 2009.
• András, E., Kulturális átöltözés. Művészet a szocializmus romjain. [Cultural Cross-dressing: Art on
the ruins of Socialism] Argumentum, Budapest, 2008.
• Artel, R., Triisberg, A. (ed.), Public Preparation, Tallin 2007.
• Arns, I., IRWIN, Retroprincip 1983-2003, Frankfurt am Main, 2003
• 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.
• Bencsik, B (ed.), Nagy Kriszta x-T. Eddig, Budapest 2007.
• Bosteels, B. The Actuality of Communism, London-New York 2011.
• Buck-Morse, S. Dreamworld and Catastrophe. The Passing of Mass Utopia in East and West, Cambridge, MA 2000.
• Buden B., Strefa przejścia, Warszawa 2012.
• Chałubiński, M. (ed.), Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych, Pułtusk 2008.
• Cramer, S., the Horse, who Sings – Radical Art from Croatia, Sydney, 1993
• Eliot, D., Pejić, B., After the Wall: Art and culture in post-communist Europe, Stokholm 1999.
• Erjavec, A., Postmodernism and the Postsocialist Condition: Politicized Art under Late Socialism,
Berkeley 2003.
• Fowkes, M., R., Loophole to Happiness, Translocal.org, 2011.
• Groys, B., Art Power, Cambridge, MA 2008.
• Gržinić, M., Retroavangarde, Wien, 1997.
• Gržinić, M., Fiction reconstructed: Eastern Europe, post-socialism&the retro-avant-garde, Wien 2000.
• Hegyi, L., Aspects/Positions. 50 Years of Art in Central Europe, 1949-1999, Wien 1999.
• Helme, S., Saar, J. (ed.), Nosy Nineties. Problems, Themes and Meanings in Estonian Art. on
1990s, Tallin 2001.
• Holmes, L., Post-communism: an Introduction, Durham 1997.
• Irwin (ed.), East Art Map. Contemporary Art and Eastern Europe, London 2006.
• Kopeczky, R (ed.), Braco Dimitrijević. “Louvre is My Studio, Street is My Museum, Budapest 2008.
• Krizic Roban, S., 63 Meter Schmetz, 63 Meters of Pain, Graz 2006.
• Laansoo, K. (ed.), 22+. Noorde Eesti Kunstnikud / Young Estonian Artists, Tallin 2005.
• 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.
• Maračić, A., Druga strana patosa, Vjesnik, Zagreb 1990.
• Milovac, T. (ed.), Sustavkoordinata systemofcoordinates. Ruska umjetnost danas / Russian Art Today, Zagreb 2004.
• 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.
• Nasui, C., Starea de Spirit, Colorand Griul, Bucuresti 2011.
• Nikitović, S., Mladen Stilinović, Zagreb, 1998
• Niculescu, A., Bojenoiu (ed.), Romanian Cultural Resolution. Contemporary Romanian Art, Ostfilden 2011.
• Ostojić, T. Strategies of Success. 2001-2003, Belgrade 2004.
• Pejić, B. (ed.), Gender Check. Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe, Wien/Cologne 2009.
• Piotrowski, P., Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Poznań 2010.
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• Scribner, Ch., Requiem for Communism, Cambridge, MA, 2003.
• Ševčík, J. (ed.), Between the First and Second Modernity, Praha 2011.
• Sîrbu, A. (ed.), Genealogies of Post-Communism, Cluj 2009.
• Stilinović, M., Exploatation of the Dead, Zagreb 2007.
• 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.), Eesti kunstnikud. Artists of Estonia, Tallin 2007.
• 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.
• 38. Watkins, J. (ed.), Nedko Solakov. All in Order, with Exceptions, Ostfildern/Porto 2011.

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
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, służącemu 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.

83

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
• 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
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Moduł specjalistyczny II:
Wystawiennictwo, kuratorstwo
i nowa muzeologia
prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz, dr Filip Lipiński,
pracownicy Muzeum Narodowego w Poznaniu
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 (30h) oraz terenowych (60h) w Muzeum Narodowym w Poznaniu. 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.
Zajęcia terenowe w Muzeum Narodowe w Poznaniu we współpracy z Instytutem Historii
Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2022/23
polegały będą na przygotowanie wystawy poświęconej motywowi zwierząt w sztuce (malarstwie, rzeźbie, plakacie, rzemiośle artystycznym), która ma się odbyć w czerwcu 2023
roku. Temat ten zostanie zaprezentowany poprzez dzieła sztuki z różnych epok, pochodzące z kolekcji MN w Poznaniu. Z jednej strony zostanie on ujęty z perspektywy tradycji
historii sztuki i rozwijającego się od czasów nowożytnych gatunku animalière czyli malarstwa zwierząt, z drugiej pozwoli na zastosowanie w wystawiennictwie najnowszych teorii
związanych z posthumanizmem i krytyką antropocenu.
Projekt ten ma charakter wystawienniczy, ale także w dużym stopniu edukacyjny, ponieważ
będzie realizowany przez studentów studiów magisterskich historii sztuki w ramach modułu
i przy współpracy z pracownikami MNP. Przygotowanie wystawy będzie miało charakter
kilkustopniowy: w ramach zajęć studenci otrzymają dostęp do muzealnych magazynów
i w konsultacji z pracownikami muzeum z różnych działów, dokonają wyboru eksponowanych prac, kierując się głównym tematem (zwierzęta w sztuce) oraz dostępnymi możliwościami przestrzennymi, stanem zachowania dzieł i możliwościami ich konserwacji. Główny
temat pokazu zostanie uściślony w miarę wyłaniania się koncepcji i ramy teoretycznej wystawy. Studenci, w porozumieniu z prowadzącymi i pracownikami muzeum, będą też mieli
za zadanie opracować scenariusz wystawy, a także jej dyspozycję przestrzenną i aranżację
oraz rozmaite aspekty p.r., takie jak logo, ulotki czy tablice z opisami wystawy. Studenci
będą również zaangażowani w działania edukacyjne i promocyjne po otwarciu wystawy.
Celem projektu jest po pierwsze realizacja atrakcyjnej dla szerokiej publiczności, w tym
dzieci, wystawy poświęconej możliwemu do różnorodnego ujęcia motywowi animalistycznemu, po drugie jego otwarty, warsztatowy i edukacyjny charakter, który pozwoli zapoznać studentów historii sztuki z praktyką organizacji wystaw od podstaw. Wreszcie, praca
nad tym pokazem będzie miała znamiona popularnego i ważnego we współczesnych
praktykach kuratorskich trendu „archeologii muzeum”, badania i pokazania zbiorów
z pozoru mniej kanonicznych, które nie mieszczą się w dominujących narracjach. w ten
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sposób projekt ten pozwoli także samej instytucji i jej pracownikom spojrzeć na własne
zbiory z odmiennej perspektywy, a studentów nauczy organizacji wystaw.
Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, czytanie i interpretacja zadanych tekstów, wygłoszenie referatów oraz aktywna praca nad przygotowaniem wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu i towarzyszących jej materiałów edukacyjnych
i promocyjnych.
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.
• 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).
• Heartney E., Art & Today, London 2013.
• Hoffmann J., Show Time. The 50 Most Influential Exhibitions of Contemporary Art, London 2014.
• Klonk, Ch., Spaces of Experience. Art Gallery Interiors from 1800 to 2000, New Haven, 2009
• McClellan, A., The Art Museum. From Boullée to Bilbao, University of California Press, 2008
• Muzeum Sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005.
• Newhouse V., Towards a New Museum, New York, 1998.
• Piotrowski P., Muzeum krytyczne, Poznań 2011
• 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.
• Theories in Contemporary Art since 1985, red. Z. Kocur, Hoboken 2012.
• 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:
Nowe media w nowoczesnej kulturze wizualnej
prof. UAM dr hab. Mariusz Bryl, prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski,
prof. UAM dr hab. Michał Haake, prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz,
prof. UAM dr hab. Łukasz Kiepuszewski
I-II semestr, moduł 90 godz.
12 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Głównym przedmiotem zajęć będzie specyfika szeroko rozumianych nowych mediów
– od fotografii po rzeczywistość wirtualną – jako źródeł i nośników obrazów współtworzących i współkształtujących nowoczesną kulturę wizualną. Oba terminy sygnalizują
istotną inspirację dla historii sztuki, a jednocześnie konieczność jej konfrontacji zarówno
z problematyką złożoności statusu obrazu, jak z odmiennym typem refleksji nad nim, jaki
oferują studia nad kulturą wizualną.
Na blok zajęć w module Nowe media w nowoczesnej kulturze wizualnej składają się zajęcia gabinetowe (wykłady i seminaria) oraz zajęcia terenowe. Zajęcia gabinetowe w wymiarze 50 godzin mają za zadanie zapoznać uczestników ze specyfiką poszczególnych
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rodzajów nowych mediów i perspektywami ich interpretacji oraz z ich wzajemnymi relacjami z tradycyjnymi mediami sztuk wizualnych. Integralną częścią modułu będą zajęcia
terenowe w wymiarze 40 godzin odbywane w placówkach badawczych i muzealnych,
skupionych na zagadnieniu nowych mediów, w tym w czołowym europejskim ośrodku
tego typu, jakim jest Zentrum fur Kunst und Medien w Karlsruhe.
Celem zajęć jest przekazanie ich uczestnikom zasobu wiedzy na temat specyfiki nowych
mediów, specyfiki związanej z nimi pracy badawczej, kuratorskiej, kolekcjonerskiej, publikacyjnej i popularyzatorskiej, a także wyrobienie w uczestnikach umiejętności samodzielnej analizy roli odgrywanej przez nowe media w nowoczesnej kulturze wizualnej.
Forma zaliczenia – krótka praca pisemna związana z problematyką zajęć.
W trakcie zajęć mawiane będą i dyskutowane następujące zagadnienia:
• Nowe media jako przedmiot badań studiów nad kulturą wizualną: geneza, rozwój, perspektywy teoretyczne
• Medium obrazu w ujęciu antropologii obrazu Hansa Beltinga
• Nowe (?) obrazy nowych mediów i problematyka ekranu (Manovich, Friedberg, Wiesing,
Huttamo)
• Od Waltera Benjamina, przez Martina Heideggera „pytania o technikę”, technopol do
utopii eugenicznej
• Społeczeństwo i nowe media: od „homo videns” przez „zbiorową inteligencję” do kognitariatu
• Fotografia i analiza obrazu fotograficznego,
• Sztuka wideo – taśma i cyfra
• Sztuka w sieci/sztuka sieci-problemy interpretacji
• Mimesis i rzeczywistość wirtualna
• Efekt Pigmaliona – medialne transformacje klasycznego mitu
• Malarstwo i film – malarstwo i kamera – film dokumentalny
• Filmowe reprezentacje: biografii artysty (biopic), pracowni, twórczego aktu
• Obecność obrazu malarskiego w filmie włoskim lat 60.
• Malarstwo i sieć. Malarstwo 2.0
• Specyfika pracy dokumentacyjnej, kuratorskiej, popularyzatorskiej z nowymi mediami
na przykładzie: Zentrum fur Kunst und Medien w Karlsruhe, Muzeum Fotografii w Krakowie, WroCenter i Biennale WRO
Literatura będzie podawana na bieżąco do poszczególnych zagadnień.

Wykłady monograficzne
Obraz i czas. Wprowadzenie do zagadnienia
na przykładzie dzieł malarstwa nowożytnego i nowoczesnego
prof. UAM dr hab. Łukasz Kiepuszewski
I semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
W dziedzinie historii sztuki związki między obrazem a zjawiskami czasowymi mogą być
rozpatrywane na wielu poziomach. Niniejszy wykład oferować będzie przegląd możliwych
perspektyw badawczych ze szczególnym uwzględnieniem podejścia, które kładzie nacisk
na analizę wewnętrznych struktur czasowych dzieła i specyficznego materialnego uwarstwienia obrazu malarskiego.
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W przyjętej optyce omawiane będą dzieła należące do różnych okresów historycznych:
od cykli obrazowych nowożytnego malarstwa włoskiego (Piero della Francesca, Tintoretto), przez m.in. intymistyczne tendencje w malarstwie XVII i XVIII wieku (Vermeer, Chardin)
po eksperymenty malarskie aktywujące czasowość obrazu w sztuce modernizmu (m.in.
Pierre Bonnard, Cy Twombly, Bridget Riley).
Przykładowa literatura:
• Bild und Zeit, Temporalität in Kunst und Kunsttheorie seit 1800 hrsg. Thomas Kisser, 2019.
• Gottfried Boehm, Die Sichtbarkeit der Zeit. Studien zum Bild in der Moderne, 2017.
• André Dombrowski, Impressionism and the Standardization of Time: Claude Monet at Gare Saint-Lazare, „The Art Bulletin”, 6, 2020.
• Jack M. Greenstein, Mantegna, Leonardo and the times of painting, „Word & Image: a Journal of
Verbal/Visual Enquiry”, 2012
• Pamela M. Lee, Chronophobia. On time in the art of the 1960s, 2004.
• Nicolaj van der Meulen, Transparente Zeit. Zur Temporalität kubistischer Bilder, 2002.
• Alexander Nagel, Christopher S. Wood. Anachronic Renaissance, 2010
• Irene Netta, Das Phänomen Zeit bei Jan Vermeer van Delft, Eine Analyse der innerbildlichen Zeitstrukturen seiner ein- und mehrfigurigen Interieurbilder, 1996
• Gotz Pochat, Bild-Zeit, Zeitgestalt und Erzahlstruktur in der bildenden Kunst des 16. Jahrhunderts, 2015
• Heinrich Theissing, Die Zeit im Bild, 1984
• Petra Wilhelmy, Studien zur Zeitgestaltung im Werk Albrecht Dürers, 1995.

Piotr Parler i późny gotyk w Europie Środkowej
prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz
I semestr, 30
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Piotr Parler (1330/1333 – 1399) był już za życia sławny i ceniony jako wszechstronny artysta – architekt, rzeźbiarz, konstruktor. Był architektem-celebrytą. Jego błyskotliwa kariera
zadaje kłam ciągle pokutującemu stereotypowi o rzekomej anonimowości średniowiecznych twórców. Co istotne – był nie tylko mistrzem w swoim fachu, ale radykalnym nowatorem, wprowadzającym rewolucyjne rozwiązania architektoniczne, które przeformułowały
język architektury gotyckiej. Rozpowszechnienie form „parlerowskich” przez pokolenie
jego uczniów i następców stało się punktem wyjścia nowej epoki – późnego gotyku. w tej
epoce Europa Środkowa po raz pierwszy w dziejach sztuki nie była już tylko „odbiorcą”
ale stała się także obszarem promieniującym oryginalnymi tendencjami i rozwiązaniami
artystycznymi. w trakcie wykładu przeanalizowane zostaną artystyczne korzenie sztuki
Parlera, główne jego dzieła i ich reperkusje w dziełach innych artystów.
Podstawą zaliczenia jest wysłuchanie wykładu (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze)
i zaliczenie kolokwium wizualnego.
Wprowadzająca literatura:
• Die Parler und der Schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern. Ein Handbuch zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Kunsthalle Köln. Hrsg. v. A. Legner, Bd.1-3,
Köln 1978; Das Internationale Kolloquium vom 5 bis zum 12 März 1979 anlässlich der Ausstellung
des Schnütgen – Museums in der Kunsthalle Köln, Köln 1980; Resultatband zur Ausstellung des
Schnütgen – Museums in der Kunsthalle Köln, Köln 1980
• Parlerbauten. Architektur, Skulptur, Restaurierung. Internationales Parler-Symposium Schwäbisch
Gmünd 17.19. Juli 2001, [Landesdenkmalamt Baden-Würtemberg Arbeitsheft 13], red. Richard
Strobel und Anette Siefert unter Mitarbeit von Jürgen Herrmann, Stuttgart 2004
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• Marc Carel Schurr, Die Baukunst Peter Parlers. Der Prager Veitsdom, das Heiligkreuzmünster
in Schwäbisch Gmünd und die Bartholomäuskirche zu Kolin im Spanungsfeld von Kunst und
Geschichte, Ostfilden 2004

Kluczowe kategorie modernizmu:
Nowy człowiek i modernistyczna polityka ciała
prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz
II semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Przedmiotem wykładu będą kluczowe pojęcia polskiego modernizmu, tym razem zgrupowane wokół zagadnień Nowego człowieka i modernistycznej polityki ciała i ich znaczenia
w obrębie polskiej sztuki nowoczesnej. Modernizm będzie w trakcie wykładu rozumiany jako szeroki front reformatorskich działań, których podstawa było przeświadczenie
o konieczności przezwyciężenia negatywnych skutków procesu modernizacji, który przyniósł co prawda 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. Generalnym celem reformatorskich działań miał być jednak Nowy Człowiek –
istota doskonalsza pod każdym względem od przeciętnego członka ówczesnego społeczeństwa. Chodziło o jednostkę rozwiniętą pod względem duchowym, ale także zdrową
pod względem cielesnym. Modernistyczna polityka ciała oznaczała więc cały szereg
przedsięwzięć nakierowanych na regenerację zdrowotną społeczeństwa – od ruchu sanatoryjnego po aktywność Towarzystwa Eugenicznego.
W trakcie wykładu mowa będzie zarówno o kluczowej dla modernizmu idei Nowego człowieka, jak i o jej artystycznych przejawach.
Forma zaliczenia: krótka praca końcowa oparta na materiale omawianym w trakcie wykładu.
Przykładowa literatura:
• Człowiek w perspektywie ujęć biokulturowych, pod red. Janusza Piontka i Aliny Wiercińskiej, Poznań 1993
• Grzybowski Romuald, Idea wychowania nowego człowieka (Homo Sovieticus) i jej odzwierciedlenie w założeniach programowych Wszechzwiązkowej Organizacji Pionierskiej, „Polska Myśl
Pedagogiczna” 4 (2018), s. 297–322.
• Nowy Człowiek: wizje, projekty, języki, red. Stanisław Jasionowicz, seria Imaginarium 2, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2017,
• Jaeger W., Paideia. Formowanie człowieka greckiego, przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001.
• Leyko Małgorzata, Oskar Schlemmer: Projekt „Nowy Człowiek”, „Sztuka i Dokumentacja” 2020, 23.
• Mazur Mariusz, Koncepcje nowego człowieka w propagandzie Polskiej Partii Robotniczej do przejęcia władzy, „Dzieje Najnowsze” 2008, R. 40, z. 3.
• Mazur Mariusz, „Nowy człowiek” w Rosji carskiej i Związku Radzieckim do lat 30. XX wieku, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2008, 12.
• Niciński Konrad, w poszukiwaniu nowego człowieka. Trzy projekty formacyjne w kulturze polskiej lat 1905-1930, seria Doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej w Kulturze Modernizmu,
Warszawa 2016.
• Mazur Mariusz, o człowieku tendencyjnym… Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944-1956, Lublin 2009
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• Zwiercan Marcin, Idea nowego człowieka w kulturze rosyjskiej. Rozprawa doktorska napisana
pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Raźny, w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2012.
• Świerzowska Agata, Projekty przemiany człowieka, ludzkości, świata, w: Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939, T. 4: Źródła i dokumenty, seria Światło i Ciemność Edycja Specjalna, red. Diana
Oboleńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
• Gawin Magdalena, Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego (1880-1952),
Wydawnictwo Neriton; Instytut Historii PAN, Warszawa 2003.
• Pessel K. W., Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy. Warszawa 2010.
• Syska Anna, Baseny i kąpieliska Górnego Śląska na wybranych przykładach z okresu międzywojennego, w: Modernizm w Europie – Modernizm w Gdyni. Architektura pierwszej połowy XX
wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie, red. Robert Hirsch, Jolanta M. Sołtysik, tłum. Mieczysław
Somogyi, Wojciech Krzyżanowski, Gdynia 2011.
• Historia kultury uzdrowiskowej w Europie. Kultura uzdrowiskowa w Europie t.1, red. Bożena Płonka-Syroka, Agnieszka Kaźmierczak, Wrocław 2012

Ars sarmatica czyli sztuki polskiej drogi dziwne
Prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski
II semestr, 30 godz.
3 pkt. ECTS
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Przedmiotem cyklu wykładów będzie próba spojrzenia na dzieje sztuki polskiej poprzez
zjawiska artystyczne, które wiążą się z odrębnością kultury Pierwszej Rzeczypospolitej
w ramach europejskiej Christianitas. Analizom wybranych przypadków towarzyszyć będzie krytyczna refleksja nad terminem „sarmatyzm”, stosowanym powszechnie przez
badaczy różnych dziedzin i epok. Szczegółową bibliografię przedmiotu prowadzący podawał będzie na bieżąco.
Wybrana literatura
• Tadeusz Ulewicz, Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI w. Zagadnienie sarmatyzmu w kulturze i literaturze polskiej, wyd. II, Kraków 2006.
• Hans-Jürgen Bömelburg, Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa (1500-1700),
Kraków 2011
• Wojciech Paszyński, Sarmaci i uczeni. Spór o pochodzenie Polaków w historiografii doby staropolskiej, Kraków 2016
• Joanna Orzeł, Historia – Tradycja – Mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI-XVIII
wieku, Warszawa 2016
• Anna Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku,
Gdańsk 2006
• Anna Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia
i idee, Toruń 2018
• Jacek Kowalski, Naukowy mit mitu podboju: „naród szlachecki” a naród polski, w: In principio. Mit
początku w kulturze średniowiecznej Europy. Tom dedykowany pamięci prof. Jacka Wiesiołowskiego. Materiały XXXVII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, red. Jacek
Kowalski, Witold Miedziak, Poznań 2020, s. 239-252
• Mieczysław Zlat, Sztuka polska, t. III, Renesans i manieryzm, Warszawa 2008
• Zbigniew Bania Zbigniew, Agnieszka Bender, Piotr Gryglewski, Jolanta Talbierska, Sztuka Polska,
t. IV, Wczesny i dojrzały barok, Warszawa 2013
• Tadeusz Chrzanowski, Wędrówki po Sarmacji europejskiej. Eseje o sztuce i kulturze staropolskiej,
Kraków 1988
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• Jakub Sito, Zbigniew Bania, Agnieszka Bender, Zbigniew Michalczyk, Andrzej Józef Baranowski,
Aleksandra Bernatowicz, Ewa Łomnicka-Żakowska, Jerzy Kowalczyk, Sztuka polska, t. V, Późny
barok, rokoko i klasycyzm (XVIII wiek), Warszawa 2015
• Jan K. Ostrowski, Portret w dawnej Polsce, Warszawa 2019
• Mariusz Karpowicz, Sztuka oświeconego sarmatyzmu, Warszawa 1986
• Mariusz Karpowicz, Sztuki polskiej drogi dziwne, Bydgoszcz 1994
• Jacek Kowalski, Chorągwie, tron i suffragia. Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego Bernarda
Bellotta między polityczną fikcją a historyczną rzeczywistością, „Studia Muzealne” 24 (2019), s. 22-57
• Jacek Kowalski, Sejmiki polskie według Jana Piotra Norblina, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 34
(2017), s. 83-148
• Jacek Kowalski, Missa est. Msza Święta panów Pasków, Wydawnictwo Dębogóra, Poznań 2019

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

Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Michał Haake

I-II semestr, 60 godz.
34 pkt. ECTS (33 – nowy program
studiów)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

I-II semestr, 60 godz.
34 pkt. ECTS (33 pkt.)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Seminarium magisterskie
prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz

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.

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.

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.
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Seminarium magisterskie
prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz

Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Michał Mencfel

I-II semestr, 90 godz.
39 pkt. ECTS (33 pkt.)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

I-II semestr, 90 godz.
39 pkt. ECTS (33 pkt.)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Łukasz
Kiepuszewski

Seminarium magisterskie
prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski
I-II semestr, 90 godz.
39 pkt. ECTS (33 pkt.)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

I-II semestr, 90 godz.
39 pkt. ECTS (33 pkt.)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Na seminarium zapraszam studentów
i roku studiów II stopnia. Preferowane
będą tematy odnoszące się do sztuki starożytnej i średniowiecznej. Seminarium
magisterskie trwa trzy semestry. w tym
roku akademickim będę prowadził seminarium tylko w semestrze letnim dla
rozpoczynających pisanie pracy magisterskiej. w tym czasie zostanie ustalony
temat, zarysowany projekt pracy (konspekt). Uczestnicy seminarium zobowiązani będą do napisania co najmniej jednego rozdział planowanej pracy.
Podstawowe zadania seminarzystów
w pierwszym semestrze to: konspekt pracy, obj. ok. 5-6 stron, wraz z dołączoną literaturą przedmiotu. Rozdział pracy, znormalizowany tekst o obj. około 25 stron.
Zaliczenie semestru letniego na ocenę
będzie dokonywane na podstawie przedłożonego przez studenta i zaakceptowanego przez prowadzącego seminarium
konspektu pracy oraz jednego rozdziału.
Na ocenę końcową będą miały wpływ:
oryginalność przedstawionej propozycji,
logiczna kompozycja, opanowanie warsztatu badawczego, znajomość literatury
i umiejętność jej wykorzystania, aktywność na seminarium.
Dodatkowe warunki zaliczenia semestru I:
obecność na zajęciach (powyżej 50 % odbytych spotkań). w czasie semestru studenci będą mieli zajęcia przygotowujące
ich do pisania dużych tekstów naukowych
i prowadzenia kwerend.
Seminarium jest prowadzone dla i i II roku
studiów magisterskich. Studenci i roku
przyłączają się do zajęć w semestrze let-

Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski
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
dr Filip Lipiński (dr hab. in spe)
I-II semestr, 90 godz.
39 pkt. ECTS (33 pkt.)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz
I-II semestr, 90 godz.
39 pkt. ECTS (33 pkt.)
Forma zaliczenia: zaliczenie z notą
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Zaliczenie semestru zimowego dla studentów II roku studiów magisterskich na
podstawie przedłożonych rozdziałów pracy. Powinny być złożone minimum dwa
rozdziały; jeden rozdział pracy to tekst
o obj. około 25 stron.
Warunki zaliczenia semestru letniego dla
studentów II roku studiów magisterskich:
przedłożenie pozostałych rozdziałów pracy. w czasie II semestru studenci będą
mieli zajęcia dające im umiejętności pozwalające na napisanie dużej rozprawy
naukowej i przygotowanie jej do publikacji
Na ocenę pracy wpływa oryginalność
przedstawionej propozycji, logiczna kompozycja, opanowanie warsztatu badawczego, znajomość literatury i umiejętność
jej wykorzystania.
Wymagana jest obecność na zajęciach
(powyżej 50% odbytych spotkań).

nim. Nabór dla nich jest otwarty. W semestrze letnim zostanie uzgodniony roboczy
temat pracy.
Nabór dla I roku studiów magisterskich
otwarty.
Nabór dla II roku studiów magisterskich
już zamknięty, tematy zostały uzgodnione
w poprzednim semestrze.
Oczekiwany efekt: praca magisterska. Objętość rozprawy ok. 80-90 stron (tolerancja 10%). Podział na trzy-cztery rozdziały
o objętości ok. 20-25 znormalizowanych
stron plus wstęp i zakończenie, nie licząc
aneksów, spisu literatury i ilustracji. Praca
musi być napisana poprawnie po polsku
i samodzielnie, na podstawie aktualnej
literatury lub własnych badań. Praca powinna dowodzić, że jej autor zna podstawy warsztatu humanisty. Zasady robienia
przypisów, aneksów, cytowania.
Zaliczenie semestru letniego dla studentów i roku studiów magisterskich na podstawie przygotowanego konspektu. Konspekt pracy to tekst o obj. ok. 5-6 stron,
wraz z dołączoną literaturą przedmiotu.
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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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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.dr hab. Ryszard D. Golianek
– kontakt: degol@amu.edu.pl
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