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Podczas zajęć prześledzimy „historię ciała” w dawnych Niderlandach od średniowiecza po czasy oświecenia. Zastanowimy się nad pojęciem cielesności, jego pojmowaniem i znaczeniem w religii i kościele. Zwrócimy uwagę na to, jak portretowano Adama i Ewę, jak postrzegano ciało Chrystusa oraz jaką rolę odgrywały relikwie. Następnie przyjrzymy się rozwojowi medycyny i anatomii w Niderlandach. Zastanowimy się od kiedy wykonywano sekcje zwłok, w jaki sposób je przeprowadzano oraz opisywano i przedstawiano w malarstwie. Prześledzimy jak o ciele, zdrowiu, chorobach i ich leczeniu pisali ówcześni lekarze, jak choćby Johan van Beverwijck w Schat der gesontheyt (1636) czy Schat der ongesontheydt (1641-1642). Nie zabraknie także tematyki związanej z seksualnością w literaturze i sztuce. Przyglądniemy się jak i w jakim celu ukazywali ciało i cielesność autorzy miedziorytów czy obrazów, np. Lucac van Leyden czy Jan Steen. Omówimy sprośne piosenki, których tematami były: seks – zarówno w małżeństwie, jak i poza nim, homoseksualizm, impotencja, prostytucja, choroby weneryczne, a nawet rozwiązłość w klasztorach. Na temat pojęcia cielesności w Niderlandach porozmawiamy także na podstawie utworów o charakterze pornograficznym, jak De Leidsche Straat-schender (ok. 1679) czy powieści utrzymanych w duchu satyryczno-łotrzykowskim, np. De Amsterdamsche Lichtmis (1731). Zajmiemy się także tematyką sportową – zastanowimy się jakie sporty uprawiano (jazda na łyżwach,  tenis) i w jakim celu – czy chodziło o sprawność fizyczną czy może kryło się za tym coś więcej? Zbadamy także wspólnie czy w dawnych Niderlandach istniał ideał piękna i co postrzegano za dziwne i brzydkie. 

            10. Warunki zaliczenia 
Dwa kolokwia w trakcie semestru; praca pisemna na koniec semestru – zasady i tematyka zostaną omówione na pierwszych zajęciach 11. Wymagania wstępne 
Znajomość języka niderlandzkiego na poziomie B1 
12. Informacje dodatkowe 
Język wykładowy: język niderlandzki 

 


