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Studia stacjonarne
ćwiczenia 150 2 1-2-3-4-5 zaliczenie z oceną 9

Zakres tematyczny przedmiotu:

Przedmiot obejmuje prezentację stylów, nurtów, tendencji oraz wybranych grup artystycznych i twórców 

od impresjonizmu do współczesności.  Uwagę przywiązuje się do poszukiwania zbieżności,  rozbieżności 

oraz powracalności istotnych problemów formalnych i treściowych w sztuce.

− impresjonizm, neoimpresjonizm, symbolizm, secesje, sztuka Młodej Polski, malarstwo amerykańskie 
XIX i 1 poł. XX wieku, architektura nowoczesna, fowizm, ekspresjonizm w sztuce I poł. XX wieku, 
kubizm, futuryzm, dadaizm.

− konstruktywizm, De Stijl, Bauhaus, surrealizm, art deco i sztuka poza awangardą, sztuka polska 
dwudziestolecia międzywojennego, sztuka państw totalitarnych.

− sztuka figuratywna w latach 1945-60, sztuka abstrakcyjna po II wojnie światowej, nowa figuracja, 
pop-art, happening i environment, minimal art i konceptualizm, postmodernizm w sztuce, 
postmodernizm w architekturze, sztuka polska po II wojnie światowej.

Efekty kształcenia:

Student powinien:
− Prawidłowo sytuować obiekty artystyczne w obrębie poszczególnych okresów i nurtów sztuki 

współczesnej.
− Prawidłowo posługiwać się terminologią z zakresu sztuki najnowszej.
− Rozumieć i analizować przemiany w sztuce, ich powiązania z szerszym kontekstem kulturowym i 

politycznym w oparciu o analizą dzieł architektury, malarstwa, rzeźby, postaw artystycznych i tekstów 
teoretycznych.

Warunki zaliczenia:
Referat (prezentacje, konspekt), uczestnictwo w dyskusjach, kolokwium pisemne.
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