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   A művészet egy kulturális tradíció. A reneszánsz időszakában a humanisták alakították 
ki a művészet értelmezés-hagyományát. Azt, hogy mi a szép, a művészethez és 
tudományhoz hasonlóan kulturális tradíció határozza meg. Tanulás útján, paradigmaként 
szolgáló művek megismerése - esztétikai és művészettörténeti elemzések - által sajátítjuk 
el az értelmezés-hagyományt azaz, azt, hogy mi a szép és mi a művészet. A különböző 
korok különböző tartalmú szép és művészet fogalommal rendelkeztek. Azt, hogy szinkron 
és diakron mi a szép azt, az esztétika határozza meg. Annak a meghatározása, hogy 
szinkron és diakron mi a művészet az, a művészettörténet feladata. Csak az aktuális 
művészetfogalom keretei között értelmezhetőek a műalkotások.

  A reneszánsz idején a képzőművészet új ábrázolás-hagyományát hozták létre az alkotók 
és a humanisták. Pragmatikus okokból a reneszánszban kialakított hagyomány az antik 
görög és római kultúra ábrázolás-hagyományából merített. Az ábrázolás-hagyomány 
ismerete a művészettörténet tárgya.

  A középkori ábrázolás alapja a részesülés. Az ábrázolás részesül az ábrázolt 
tulajdonságaiból. A szentképek a Szentségből részesülnek. Ez, a szentképek tiszteletének 
alapja. A szentek életét ábrázoló képek a Szent életéből részesülnek azaz, a Szentnek a 
szentté válásához vezető útjából.

  Ahhoz, hogy a néző számára jelentsen valamit a látott dolog, a dolognak kapcsolódnia 
kell az értelmezés-hagyományhoz. Az értelmezés-hagyomány ismerete teszi lehetővé az 
értelmezést, megértést, a dolgokra való reflektálást.

  A kulturáltság az, ha valaki a kultúra értelmezés-hagyományának ismerete alapján értéket
tulajdonít mindannak amit, a kultúra értékesnek tart és az értelmezés-hagyomány 
ismeretében elutasítja mindazt amit, a kultúra elutasít. Az értelmezés-hagyomány ismerete 
nélküli igenlés vagy elutasítás a műveltség hiányának jele.

L. még Dr. Kemenes Pál: RÖVIDEN A RENESZÁNSZRÓL ÉS A HUMANIZMUSRÓL

Kiemelés Dr. Kemenes Pál: A reneszánsz és a tudomány Bp. 2014.

Szerkesztés alatt!

Feltöltés alatt!

Részletesen l.: Dr. Kemenes Pál: A reneszánsz és a tudomány Bp. 2014.

renle.html


Valamennyi dokumentum szerzői és egyéb jogai a szerző tulajdona. Valamennyi dokumentum csak és 
kizárólag magán célra, változtatás nélkül másolható a szerzőre és a forrásra történő pontos hivatkozással. 
Minden más terjesztési és másolási mód és forma esetében a szerző engedélyét kell kérni. A szerzőre és a
forrásra való pontos hivatkozást és az engedélyt a dokumentumban mindig fel kell tüntetni és annak 
mindig benne kell maradnia a dokumentumban. A dokumentumok és azok részletei a szerző és a forrás 
pontos megjelölése nélkül még parafrázisként sem idézhetők és semmilyen célra fel nem használhatók. A
dokumentumokkal kapcsolatos jogokról az 1999. évi LXXVI. törvény A szerzői jogról, továbbá a 2001. 
évi LXXVII. törvény a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása megfelelő szakaszai 
rendelkeznek.
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