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Vallás és művészet
címmel tudományos konferenciát szervez
Új intézetünk fogja össze azt a kutatási és oktatási munkát, amely egyetemünk Bölcsészettudományi Karán a
művészettörténet, színháztudomány, vallástudomány, szabadbölcsészet és művészetpedagógia területén zajlik.
Mostani konferenciánk annak a hagyománynak folytatása, amelyet intézményünkben az előző években
interdiszciplináris tudományos tanácskozások, így A vallásfogalmak sokfélesége, illetve A spirituális közvetítő című
konferenciák szervezésével megkezdtünk. Az OTKA támogatásával működő interdiszciplináris Misztika–
kutatócsoportunk ezek folytatásaképpen Reflections on the Immediate Experience of God in the European Tradition címmel
tavaly tartott nemzetközi konferenciát.
Ezen intézményi keretek között és előzmények után az adja a konferencia aktualitását, hogy a kulturális fordulatok
jegyében zajló művészeti és vallási jelenségek értelmezése során egyre gyakrabban – és a legkülönfélébb
kontextusokban – fordul elő a szent, a szakrális, a transzcendens fogalma. Ez a jelenség az alapfogalmak újragondolására
késztet minket.
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A konferencia célja, hogy teret adjon olyan új kutatási eredményeket bemutató előadásoknak, amelyek egyfelől a
különböző művészeti ágakhoz (irodalom, zene, képzőművészet, film, színház, népművészet), másfelől a különböző
vallások és kultúrák tanulmányozásához kapcsolódó metanyelven íródnak. Így tehát örömmel látjuk a színház-, az
irodalom- és a zenetudomány, a művészettörténet, a filmtörténet, valamint a vallástudomány, a kulturális
antropológia, a teológia, a folklorisztika, az esztétika, a nyelv-, a kommunikáció- és médiatudomány, a kortárs
művészeti kutatások képviselőit.
Tematika tekintetében főleg olyan tanulmányokat várunk, amelyek a szakralitás mindennapi megjelenéseivel és művészetekbe
ágyazódásával foglalkoznak, illetve a szent, a szakrális és a szekuláris, a rítus és a performansz, a liturgia és a színház
viszonyával, a vallás művészeti megjelenésével, a szakrális kommunikáció különféle művészeti ágakban való
megnyilatkozásával, az ikonográfia, a képaktus, a beszédaktus és a szakralitás kapcsolatával foglalkoznak. Ami a
megközelítésmódot illeti, olyan interdiszciplináris előadásokat várunk, amelyek vállaltan határátlépők e sokféle
tudományterület, a sokféle művészeti ág, a sokféle vallás és sokféle kultúra megközelítésében.

Kérjük, hogy húsz perces előadásuk címét és 200 szó terjedelmű összefoglalását 2015. február 15-ig
küldjék el a következő címre: vallasesmuveszetkonferencia2015@kre.hu !
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