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A tanegység célja: Didaktikai cél: készség fejlesztése a szakrális témájú képzőművészet
értelmezéséhez, alapfogalmakban való tájékozódás. Tartalmi cél: bevezetés a keresztény
ikonográfia történetébe, értelmezési síkok feltárása, a keresztény művészet szimbólumainak
kultúrtörténeti, dogmatikai, szentírási és lelkiségtörténeti háttere, a művészi szépség mint
spirituális út.
A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Mélyebben megérti a szakrális alkotások működését,
befogadását, értelmezését és szerepét a közösségek és személyek spirituális életében. Növekszik az
érzéke a különbségek észrevételében a vallásos témájú képzőművészeti alkotások minősége,
felfogása, üzenete tekintetében, különbséget tud tenni a „szép” és a „tetszik” között.
Tematika: E félévben az általános fogalmak mellett az bűnbeesés, Isten Báránya, a
Szentháromság és a Szeplőtelen Szűz ábrázolásának történetébe, jelképrendszerébe mélyedünk el.
Különösen figyelünk a magyar szakrális alkotásokra az egyetemes összefüggésekbe beágyazva.
Fókuszunk elsősorban a középkor alkotásaira irányul.
Követelmény: A kiadott szövegek, illetve képanyagok feldolgozása óráról órára, aktív részvétel a
beszélgetésekben. Házidolgozat nem követelmény. A félév végén a gyakorlati jegyet a hallgató
féléves munkájára kapja.
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Újvári Edit: Az Isten báránya szimbólum a korai középkor keresztény jelrendszereiben.
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