Umetnost v prazgodovini
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Vsebina:
V okviru predmeta bodo predstavljene umetniške produkcije iz prazgodovinskega obdobja Evrope,
vzporedno pa bodo predstavljeni tudi rekonstruirani prazgodovinski religiozni sistemi v okviru
katerih je bila ta umetnost ustvarjena. V okviru predmeta bodo predstavljeni umetniški izdelki iz
stare kamene dobe, mlajše kamene in bakrene dobe, bronaste dobe in železne dobe Evrope. Iz stare
kamene dobe bosta predstavljena prenosna in stenska umetnost, vzporedno pa bodo predstavljene
teorije o izvoru umetnosti oziroma pojasnitve kamenodobne umetnosti z lovsko magijo oziroma
šamanizmom. Iz mlajše kamene in bakrene dobe bodo predstavljene prenosne najdbe keramičnih
figur in okrašenih posod iz jugovzhodne Evrope, megalitski spomeniki in grobnice iz sredozemskega
prostora in zahodne Evrope ter skalne gravure iz Alp iz centralne Evrope. Vzporedno bodo
predstavljene hipoteze o religioznih strukturah neolitskih družb. Iz bronaste dobe bodo
predstavljene zakladne najdbe orodij in orožij ter teorije, ki najdbe pojasnjujejo kot votivne zakope.
Predstavljena bo železnodobna umetnost osrednje Evrope, pri čemer bo težišče usmerjeno na
predstavitev umetniških izdelkov iz knežjih grobov. Predstavljene bodo hipoteze o vplivu
sredozemskih civilizacij na razvoj umetnosti v Evropi ter hipoteze o religioznih okvirjih socialne
strukturiranosti železnodobnih družb.
Cilji in kompetence:
Poglaviten cilj predmeta je seznaniti študente z na eni strani najpomembnejšimi umetniškimi izdelki
iz evropske prazgodovine, na drugi strani pa se želi študentom približati vsakodnevno umetniško
produkcijo iz prazgodovine kot je krasitev keramičnih posod.
Predmet je zastavljen kot oris arheologije in je namenjen študentom zgodovinskih, geografskih in
antropoloških usmeritev. Seznanja z arheologijo kot vedo, ki se ukvarja z analiziranjem ostankov
materialne kulture iz preteklosti.
Na podlagi kombinacij interpretacij umetniških izdelkov, teorij o strukturiranosti družbe ter
primerjalne religiologije se namerava predstaviti možnosti sklepanja o rekonstrukcijah ideoloških
sistemov v prazgodovini. Cilj predmeta je usposobitev študenta za samostojno interpretacijo
umetniških izdelkov iz prazgodovine ter razumevanje oziroma sposobnost rekonstruiranja ideoloških
sistemov znotraj katerih so bili umetniški predmeti narejeni, uporabljeni ter zapuščeni.

