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Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
życzy Państwu ciepłych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy 

  
Przez Twe Wielkie Zmartwychwstanie
żywioł wszelki budzisz, Panie.             
Budzisz ze snu, żywot dajesz,              
w wszelkim bycie zmartwychwstajesz. 

Bądź pochwalon chwalbą pieśni,        
bądź pochwalon w gromie burz.          
Duch się Twój niechaj cieleśni,            
ponad groby żywot twórz.                     

                                              (S. Wyspiański, Nie będzie już bolów ni łez
  

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania: 

18 II 2016, godz. 17.00 – Prezentacja książki Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego 
opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, pod redakcją dr. hab. Przemysława 
Mrozowskiego i dr. Janusza Nowińskiego wydanej w 2015 r. Książkę zaprezentuje prof. dr hab. 
Zbigniew Bania 

23 II 2016, godz. 17.00 – Makary Górzyński, Trzecia stolica Imperium? Warszawa przyszłości zimą
1906 roku 

1 III 2016, godz. 17.00 – Katarzyna Węglicka, Sztuka żydowska, stan zachowania – jako część 
dziedzictwa kulturowego na terenie miast i osiedli Wielkiego Księstwa Litewskiego – stan z 2015
r. 

3 III 2016, godz. 14.00 – Dwieście lat Warszawskiej Alma Mater. Zwiedzanie wystawy 
jubileuszowej Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu oraz spacer po terenie zabytkowym. Spotkanie w 
holu Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (Krakowskie Przedmieście 32) 

8 III 2016, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Warszawskiej Pragi (ul. Targowa 50/52). Wystawę 
stałą oraz czasową Podarować rzecz do muzeum przedstawi Ewa Kalnoj-Ziajkowska 

  

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ 
26 II 2016, godz.18.00 – mgr Marta Kowalewska, Wyznaczanie znaczeń – polska tkanina unikatowa
na Biennale Tkaniny Unikatowej w Lozannie 
11 III 2016, godz.18.00 – dr Małgorzata Łukawska CMW, Zapożyczenia i wzajemna wymiana form 
odzieży z mody świeckiej do klasztorów i odwrotnie 
  

KLUB HISTORII I KULTURY WINA 

17 III 2016, godz. 17.00 – Temat spotkania opublikowawany zostanie na stronie internetowej 

www.shs.pl pod koniec lutego br. 

http://www.shs.pl/


Zarząd O/W SHS serdecznie zaprasza na mszę świętą, która zgodnie z corocznym zwyczajem 
sprawowana jest w intencji historyków sztuki. Mszę świętą odprawi biskup prof. Michał Janocha w dniu 
6 marca 2016 r. o godz. 10.30 w kościele Środowisk Twórczych św. Brata Alberta i św. Andrzeja 
Apostoła przy Placu Teatralnym 18. 

  Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS serdecznie dziękuje Koleżankom i Kolegom, którzy w 2015 
roku oprowadzali nas po wystawach. Spotkania te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zechcą, 
zatem przyjąć nasze podziękowania: Maciej Choynowski, dr Anna Feliks, Anna Grochala, Renata 
Higersberger, Tomasz Jakubowski, Ewa Kalnoj-Ziajkowska, Anna K. Maleszko, dr Piotr Rypson, dr 
Joanna Sikorska, dr Małgorzata Szafrańska, Michał Zawadzki, Marta Zdańkowska. 

  
Zarząd O/W SHS informuje, że tegoroczna LXIV Ogólnopolska Sesja Historyków Sztuki: Migracje 
odbędzie się w Warszawie w dniach 24-25 listopada 2016 r. 
Komitet naukowy: prof. dr hab. Lechosław Lameński, prof. dr hab. Iwona Luba, 
prof. dr hab. Jakub Sito, prof. dr hab. Joanna Sosnowska 
Komitet organizacyjny (Oddz. Warszawski SHS): dr Artur Badach, dr hab. Katarzyna Chrudzimska-
Uhera, dr Anna Czyż 
  
Kolejną, doroczną sesję Stowarzyszenia Historyków Sztuki chcielibyśmy poświęcić zagadnieniu 
migracji. W czasie kiedy międzynarodowe media skupiają uwagę na emigrantach ekonomicznych i 
uchodźcach wojennych, politycy prześcigają się w proponowanych rozwiązaniach, a mniejsze i większe
społeczności dyskutują nad własną gotowością niesienia pomocy, Europa po raz kolejny w swoich 
dziejach staje w obliczu konieczności odpowiedzi na pytanie o własną tożsamość kulturową i 
narodową, o granice religijnej i społecznej tolerancji. Są to pytania dotyczące wprost istoty naszego 
XXI-wiecznego człowieczeństwa – dotykające kwestii, których rozstrzygnięcie w epoce posthumanizmu
okazać się może niejednoznaczne. Proponujemy więc dyskusję nad przeszłością i teraźniejszością, by 
w kontekście minionych wydarzeń i współczesnych doświadczeń spróbować wypracować odpowiedzi 
dotyczące naszej europejskiej przyszłości. Choć migracje w kontekście dziejów sztuki nie są 
zagadnieniem nowym, to jednak trudno znaleźć literaturę przedmiotu, która obejmowałaby ich 
wielopoziomowe funkcjonowanie tkwiące głęboko w przeszłości i w teraźniejszości naszego świata. 
Zagadnienie to wymaga więc doprecyzowania w kontekście różnorodnych znaczeń, bowiem migracje 
artystyczne bywają tak samo skomplikowane jak migracje społeczne, z którymi przecież są silnie 
powiązane. Ich problematykę można zakreślić poprzez tendencje i nurty, twórców i środowiska 
artystyczne, a wreszcie dzieła sztuki. Migracje artystyczne wzbogacają, obdarzając zastaną 
rzeczywistość zupełnie nowym i wyjątkowym znaczeniem, nadpisując palimpsestową strukturę miasta i 
społeczności, wnosząc wartość wielokulturowej wspólnoty. Potrafią też rujnować – zmieniając lokalne 
środowiska, budzą tym samym lęk przed obcym, zawłaszczającym tradycyjne wartości, redefiniującym 
uznane normy. Migracje bywają także skutkiem wojen, zawsze dramatycznie wpływających na losy 
człowieka, a poprzez niego na dzieła sztuki, niszczone i grabione. 
Zajmując się tematem migracji w kontekście historii sztuki chcemy zatem zapytać o generalne ramy 
tego zjawiska oraz wyjaśnienie i przedefiniowanie funkcjonujących w literaturze przedmiotu opinii na 
ten temat. Niebagatelne znaczenie będzie miało określenie determinantów, zarówno dominujących, jak 
i marginalnych zjawisk. Oczekujemy referatów syntetycznie ujmujących zagadnienie migracji 
artystycznych na przestrzeni wieków, jak i analitycznie rozważających odosobnione przypadki i 
zjawiska w skali lokalnej jak i globalnej. Proponujemy dyskusję w takich obszarach jak: 
- dobrowolne i przymusowe przemieszczanie się artystów – historyczne, polityczne, ekonomiczne i 
artystyczne przyczyny migracji na przestrzeni wieków 
- polscy artyści-emigranci, sztuka polska na emigracji 
- migracje w poszukiwaniu centrów – kontekst historyczny (Rzym, Paryż…) oraz kontekst 
międzynarodowej bohemy (środowisko monachijskie, Ecole de Paris, Berlin, Wiedeń…) 
- kolonie artystyczne jako ucieczka od cywilizacji – migracje z miast jako jeden 
z przejawów modernistycznej odpowiedzi na doświadczenie nowoczesności (Durkheimowska anomia) 
- migracje zarobkowe – migracje ze wsi do miast w PRL – wpływ na obraz życia artystycznego, 
strukturę społeczną środowisk twórców i odbiorców sztuki po 1945 r. 
- toposy i stereotypy obcego w sztuce dawnej i mniejszości narodowych w kulturze polskiej XIX-XXI 
wieku – „obcy bliscy” (G. Simmel): Romowie, Żydzi, Ukraińcy, Rusini; swojski orientalizm (Ukraina, 
Krym, Huculszczyzna) 



- znaczenie migracji w kształtowaniu więzi kulturalnych (gospodarczych, politycznych) Europy 
- socjologia migracji artystycznych (przekrój społeczny, czy w migracjach uczestniczą „elity”?) 
W kontekście współczesnych zjawisk: 
- badania kultury i praw kulturalnych imigrantów – pytania o perspektywy współżycia ze społecznością 
gospodarzy 
- współegzystencja: wielokulturowość czy „społeczeństwa równoległe”? otwartość 
i integracja czy „wrogościnność” (J. Derrida)? 
- wymiar tożsamościowy integracji kulturowej – asymilacja, transnarodowość, multikulturowość, 
partycypacja? Doświadczenia przeszłości, przykłady współczesne, prognozy. 
- czy integracja kulturowa może występować i funkcjonować niezależnie od polityki? 
- obraz imigrantów w mediach 
- środowisko wietnamskich imigrantów w Polsce – nowi imigranci, stare stereotypy? 
- imigranci jako wykluczeni, inni – w dyskursie sztuki współczesnej 
- artysta-rezydent – odpowiedź na potrzebę mobilności twórców, sposób na nawiązanie 
międzynarodowych więzi kulturalnych? 
Na zgłoszenia zawierające skrót wystąpień (maksymalnie 1 strona) wraz z danymi kontaktowymi i 
afiliacją czekamy do 15 maja 2016 r. Zgłoszenia zostaną poddane trybowi konkursowymi. Aplikacje nie
zawierające skrótu nie będą brane pod uwagę. 
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mejlowy: aniaczyz@poczta.onet.p  l albo na adres Oddziału 
Warszawskiego SHS: ow.shs@shs.pl lub pocztą tradycyjną: ul. Piwna 44, 00-265 Warszawa. 
  
Informujemy, że Oddział Toruński SHS w dniach 13-14 maja 2016 r. organizuje kolejną konferencję 
naukową z cyklu: Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, pod tytułem Klejnoty w służbie 
sacrum i dewocji. Biżuteria w Polsce. Zainteresowani mogą zgłaszać propozycje referatów ze 
streszczeniem do końca lutego 2016 roku, pod adres: katarklucz@wp.p  l 
  
Informujemy, że Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w dniach 31 V – 1 VI 2016 r. organizuje 
Międzynarodową konferencję Niematerialne Dziedzictwo Miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja. 
Do udziału w konferencji zaprasza zwłaszcza muzealników, muzeologów i interpretatorów dziedzictwa, 
aby skonfrontować dwie perspektywy poznawcze reprezentowane przez praktyków i teoretyków. 
Panele dyskusyjne przewidziane są 31 V i 1 VI, a 2 VI uczestnicy konferencji zaproszeni są do udziału 
w Pochodzie Lajkonika. Pochód Lajkonika w 2014 r. został wpisany na Krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Zgłoszenia propozycji referatów prosimy przesłać, poprzez formularz 
(http://www.mhk.pl/formularz-zgloszeniowy) na adres: heritage@mhk.pl 
  
Muzeum Narodowe w Krakowie, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Muzeum Narodowe w 
Warszawie realizują projekt naukowy Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego finansowany
w ramach konkursu NPRH. W imieniu tych instutucji zwracamy się do Państwa z prośbą o 
przekazywanie wszelkich informacji na temat prac malarza znajdujących się w mniej znanych zbiorach 
muzealnych i kolekcjach prywatnych, a także o wszelkich pamiątkach i archiwaliach z nim związanych. 
Koordynatorem projektu z ramienia MNK jest dr Kamilla Twardowska (email: ktwardowska@mnk.pl, tel.
12 433 57 33). 
  
Katedra Historii Sztuki Nowożytnej oraz Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie organizują w dniach 23-24 czerwca 2016 r. konferencję 
naukową pod roboczym tytułem Blask i splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do 
współczesności, która odbędzie się w Krakowie, w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII. Jej celem
będzie prezentacja wyników najnowszych badań nad wieloma zagadnieniami związanymi z organizacją
produkcji artystycznej, problematyką technologiczną i konserwatorską, funkcją i symboliką dzieł 
rzemiosła artystycznego, w szczególności tkanin zabytkowych i złotnictwa w szeroko pojętej kulturze 
dnia codziennego oraz inwentaryzacją i digitalizacją szat liturgicznych i paramentyki sakralnej. 
Propozycje referatów (do 25 minut) i komunikatów (do 10 minut) z półstronicowym streszczeniem 
należy nadsyłać do końca lutego 2016 r. na adres mailowy sesji: rzemioslo@upjp2.edu.pl lub kontakt z 
koordynatorem konferencji, Panią mgr Karoliną Sarkowicz (e-mail: ka.sarkowicz@gmail.com, tel. 608 
735 595). 
  
Informujemy, że Katedra Kultury Artystycznej UKSW w Warszawie w dniu 18 maja 2016 r. organizuje 
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sesję Rzeczy piękne. Ubiór, tkanina, metal, meble, szkło, ceramika etc. Przewidziane są dwa 
panele tematyczne: ozdoba ciała – strój, obuwie, akcesoria stroju, biżuteria a także przedmioty i 
akcesoria związane z pielęgnacją i upiększaniem ciała, oraz ozdoba domu i wystrój wnętrza świątyni – 
sztuki dekoracyjne we wnętrzu architektonicznym w tym meble, złotnictwo, tkanina dekoracyjna, szkło i 
ceramika. Zgłoszenia wraz z abstraktem (jedna strona maszynopisu) należy nadsyłać do dnia 29 lutego
br. na adres: piotrchabiera@poczta.fm 
  
Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historii Sztuki
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Muzeum Śląska 
Opolskiego w Opolu w dniach 29-30 września 2016 r. organizują konferencję naukową Sztuka 
dawnego Opola. Celem spotkania jest zebranie obecnego stanu wiedzy o dokonaniach artystycznych 
na terenie Opola w jego dawnych, lokacyjnych granicach (z przedmieściami, w tym z monastycznym 
suplementem miasta, jakim było opactwo Norbertanek w Czarnowąsach), jak i rozrastającego się 
Opola doby industrialnej. Propozycje referatów (przewidywany czas wystąpienia – 20 min.) wraz z 
konspektami (do 1. strony) prosimy nadsyłać na podane niżej adresy organizatorów do dnia 29 lutego 
br. Komitet organizacyjny: dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. UO (b_czechowicz@wp.pl), dr Joanna 
Filipczyk (joanna.filipczyk@gmail.com), dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr. (akoziel@adm.uni.wroc.pl). 
  
Informujemy że dniach 18–19 kwietnia 2016 r. w Ustce oraz w Akademii Pomorskiej w Słupsku 
odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowa Wernakularyzm i neowernakularyzm w 
sztuce, literaturze i myśli o sztuce. Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do dnia 28 lutego 2016
roku na adresy: konferencja.wernakularyzm@apsl.edu.pl lub Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej 
w Słupsku, 76-200 Słupsk,ul. Arciszewskiego 22 a (z dopiskiem: konferencja – wernakularyzm). Koszt 
uczestnictwa wynosi: 250 zł. Szczegółowe informacje na stronie Instytutu Polonistyki AP: 
http://polonistyka.apsl.edu.pl/ (w zakładce: INSTYTUT → Działalność naukowa). 
  
Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 18-19 maja 2016 r. w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki w 
Katowicach odbędzie się sesja naukowa Miasta w kontekście wielkich i małych narracji. Badacze 
zainteresowani wygłoszeniem referatu proszeni są o przysyłanie streszczenia planowanej wypowiedzi 
(1000 znaków) na adres organizatorki konferencji dr hab. Irmy Koziny: irma1-1964@o2.p  l do dnia 15 
marca 2016 r. 
  
Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o aktualizowanie swoich danych osobowych i przesyłanie aktualnych 
adresów e-mailowych na adres biura O/W SHS ow.shs@shs.pl 
  
Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o regularne opłacanie
składek członkowskich. Składka normalna wynosi: 8 zł/mies. (w tym: 5 zł obowiązkowa składka 
członkowska + 3 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej. Składka ulgowa wynosi: 4 
zł/mies. (w tym: 2,5 zł obowiązkowa składka członkowska + 1,5 zł dobrowolna składka na Fundusz 
Pomocy Koleżeńskiej).
  
Szanowni Państwo, podajemy numer rachunku bankowego Oddziału Warszawskiego SHS: PKO BP 15
1020 1013 0000 0602 0206 6405. 
  

Za Zarząd                                           
dr Artur Badach                                   
Prezes Oddziału Warszawskiego SHS
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