GOSTUJOČA PREDAVATELJICA DR. TANJA TOLAR

Na oddelku za umetnostno zgodovino bo dr. Tanja Tolar (School of Oriental and African Studies,
Univerza v Londonu) 16. in 18. aprila 2019 na Oddelku za umetnostno zgodovino izvedla dve
predavanji: »Začetki islamske umetnosti« in »Islamski predmeti v srednjeveških evropskih
zakladnicah«. Lepo vabljeni!
Torek, 16. 4. 2019, ob 14.40 v predavalnici 343

Začetki islamske umetnosti
Vprašanje, kako, če sploh, je umetniški izraz zgodnje islamske umetnosti drugačen od tradicij, iz katerih
črpa in kako dolgo so zgodnje karakteristike islamske umetnosti ostale prisotne v kasnejši umetnosti
islamskih dežel, bo osnovni del predavanja. Nastanek novih urbanističnih in verskih ustanov zgodnjih
islamskih dinastij, Umajadov in Abasidov, bo služil kot okvir za stilistično in ikonografsko analizo
začetkov formiranja islamske umetnosti.

Stenska poslikava, Qusar Amra, Jordanija, 8. stoletje

Četrtek, 18. 4. 2019, ob 12.10 v predavalnici 34

Islamski predmeti v srednjeveških evropskih zakladnicah
V času križarskih vojn so trgovske in romarske poti omogočile večji pretok predmetov iz Vzhoda na
evropske dvore in v kraljeve ter cerkvene zakladnice. Dragoceni predmeti iz slonove kosti, kamene
strele in svile so na Vzhodu služili v območju profane kulture, medtem ko so na Zahodu pridobili drugo
življenje v sakralnem okolju. Predavanje bo posvečeno analizi tovrstnih predmetov in obravnavi vpliva
islamske umetnosti na srednjeveško evropsko umetnost.

Vrč iz kamene strele, fatimidsko delo, Egipt, 11. stoletje, Zakladnica katedrale v Fermu

Dr. Tanja Tolar predava na oddelku za umetnostno zgodovino in arheologijo na School of Oriental and
African Studies Univerze v Londonu. Predava dodiplomskim in podiplomskim študentom (Arab
Painting, Islam and the West: Cultural and Artistic Contacts, Introduction to the Art and Archaeology
of Near and Middle East), raziskovalno pa se ukvarja predvsem z materialno kulturo Vzhodnega
Mediterana, zlasti s steklom in keramiko.
Predavateljica bo na Oddelku za azijske in afriške študije v spodnjih terminih izvajala predmet »Kultura
islama«. Vsi zainteresirani se lahko udeležite tudi teh predavanj.
Št. ur
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5. april (petek)

12:10 – 15:30

4
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8. april (ponedeljek)
9. april (torek)
10. april (sreda)
11. april (četrtek)
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16:20 – 19:40
18:00 – 19:40
18:00 – 19:40
8:00 – 9:40
15:30 – 17:10

4
2
2
4

12. april (petek)
15. april (ponedeljek)
16. april (torek)
17. april (sreda)
18. april (četrtek)

4
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3-Rim
2-Rim
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