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Studia stacjonarne
ćwiczenia 60 2 4-5 zaliczenie z oceną 4

Zakres tematyczny przedmiotu:

- sztuka jako podsystem kultury symbolicznej
- społeczne funkcje sztuki
- kultura masowa: kicz, komiks, moda, reklama, graffiti
- instytucje życia artystycznego: muzea, galerie, salony, domy aukcyjne
- komercjalizacja i rynek sztuki
- socjologia artysty: biografia artystyczna, kariera artystyczna, mitologia artysty
- centrum-prowincja, lokalność w sztuce
- współczesne miasto a realizacja potrzeb społecznych i estetycznych
- granice między sztuką, a nie-sztuką
- kryzys w sztuce - diagnozy “końca sztuki”

Efekty kształcenia:

Student powinien posiąść umiejętność rozumienia i analizowania:

- przemian zachodzących w sztuce na tle szerszego kontekstu przemian społeczno-kulturowych
- społecznych ram funkcjonowania sztuki, relacji pomiędzy jej poziomem (wysokim, niskim) oraz  
  społecznych kryteriów ich wyróżniania

Warunki zaliczenia:

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

Literatura podstawowa:

Duvignaud, J. Socjologia sztuki, Warszawa 1970
Francastel, P. Twórczość malarska a społeczeństwo, Warszawa 1973
Golka, M. Socjologia artysty, Poznań 1995
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