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Kurzus kódja(i): FLMD-322.69 

Kurzus címe: Szakszövegolvasás: Modern és kortárs művészeti gyakorlatok elméleti 
háttere 

Tanár neve: Nagy Edina 

Kurzus időpontja, helye: kedd 16:00-17:30, -132. terem 

Kurzus típusa: Szeminárium 

Kurzus leírása: A szeminárium huszadik, de elsősorban huszonegyedik századi művek 
elemzésén keresztül törekszik azok elméleti kontextusának feltérképezésére. 
Ennek során a „modernség” és „kortársság” fogalmának körüljárására is sor 
kerül. Az utóbbi évek kiállításainak, emblematikus műalkotásainak kapcsán 
szinte kötelező felemlegetni a kortárs művészet elméleti és nem utolsósorban 
szociális elkötelezettségét és karakterjegyeinek enigmatikusságát. Az 
előadás mindezen jellemzőknek jár utána - mennyiben beszélhetünk a 
kortárs művek fokozott elméletre utaltságáról, és ha igen, melyek a 
kiindulópontját vagy hátterét képező teóriák? A témák tárgyalásakor e 
félévben főként a social engaged art, az intézménykritika, vele 
összefüggésben az új muzeológia témaköreit járjuk körül és foglalkozunk film 
és képzőművészet, illetve galériatér viszonyával is. 

Kurzus teljesítésének követelményei: Órai aktív részvétel, rövid házi dolgozatok (3) 

Elsajátítandó kompetenciák  
és módszerek 

A kortárs művészeti közeg számára a kétezres évek óta referenciaként 
kezelt szövegek ismerete, kritikai értékelésükre való képesség 
elsajátítása 

Ajánlott filmek: Az ígéret földje - Kortárs izraeli videokiállítás filmanyaga a MODEMben 
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