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Empatia a umenie
pohľady-kontexty-interpretácie

 Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23
 28. 9. 2022 (streda)

Miesto a dátum konania

Program konferencie
   9:15 - 9:30  otvorenie konferencie

   9:30 - 9:50  Eva Kapsová  (Ústav literárnej a umeleckej komunikácie,
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) 
   Empatia ako motív a stratégia interpretácie umenia vo veľkej sociálnej hre

  9:50 - 10:10  Ondřej Jakubec  (Seminář dějin umění, Filozofická fakulta,
Masarykova univerzita v Brne)    
   Renesanční smrt, zármutek a útěcha v diskurzivitě kultury obrazu a slova.
Epitafy 16. a 17. století jako setkání forem a norem 

  10:10 - 10:30  Katarína Ihringová  (Katedra dejín a teórie umenia,
Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave)
   Kultúrno-spoločenské rámce vstupujúce do emocionálnej odpovede na
umelecké dielo

  10:30 - 10:50 Adrián Kobetič (Katedra dejín a teórie umenia, Filozofická
fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Ústav dejín umenia, SAV Bratislava)
 K pojmu "svedomie doby" a iným príkladom naratívneho budovania
národnej empatie v Česko-Slovensku medzi rokmi 1945-1989



  10:50 - 11:10  Lukáš Makky  (Inštitút estetiky a umeleckej komunikácie,
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)  
   Somaestetika ako substitúcia funkčnej teórie vcítenia pre 21. storočie

  11:15 - 12:25  obedová prestávka

  12:30 - 12:50  Andrej Botek  (Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy
pamiatok, Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v
Bratislave) 
   Religiózny rozmer vizuálneho umenia a otázky empatie. Súčasná situácia s
odkazom na historické súvislosti

  12:50 - 13:10  Renáta Kišoňová  (Katedra teórie práva a sociálnych vied,
Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
    Tvár a výraz vcítenia

  13:10 - 13:30  Roman Gajdoš  (Katedra pedagogiky výtvarného umenia,
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave)
   Čo vidíme, keď sa pokúšame byť empatickí?

  13:30 - 13:50  Simona Mischnáková  (Katedra estetiky, Filozofická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave) 
   Estetická percepcia v neuroestetike

  13:50 - 14:30  coffee break

  14:30 - 14:50  František Bucha  (Katedra dejín a teórie umenia, Filozofická
fakulta, Trnavská univerzita v Trnave) 
   Milosrdný samaritán vo vitrážovom okne kartedrály v Chartres 

  14:50 - 15:10  Kinga Izstóf Jurásová – Andrea Jančíková (Katedra
psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave)
    Emocionálne aspekty vnímania architektúry

  15:10 - 15:30  Yehuda Tagara  (zakladateľ medzinárodného psychofonetického
inštitútu PACE – Psychosophy Academy of Central Europe)          
   Empatia je vrcholom ľudskej evolúcie: evolúciou vedomia


